
 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA SOBRE COMPRA DE PAPER 
 
Introducció 

En aquesta categoria s’inclou el paper que compra el departament o la unitat de gestió, i 
que s’utilitza en impressores, faxos, fotocopiadores i per escriure a mà. També s’inclou ací 
el paper amb capçalera, així com tot tipus de sobres, targetes de visita, invitacions i 
anuncis, llibretes, etc. 

 

Característiques del paper que s’ha de comprar 

Paper per escriure a mà: aquest paper ha de ser sempre reciclat, i especialment el paper 
d’exàmens en què escriuen els estudiants. 

Paper per a màquines (impressores, fotocopiadores, etc.): aquest paper ha de ser 
preferentment reciclat, però en cas que el paper reciclat produïsca problemes de 
funcionament de les màquines, aquest s’haurà de comprar de tipus TCF (procés de 
blanquejat sense clor) i, si no pot ser, paper ECF (blanquejat sense clor elemental, però 
amb diòxid de clor). 

Si el paper no està fabricat a partir de matèries reciclades, escolliu paper fabricat amb 
fusta procedent de boscos amb una gestió sostenible (p.e. paper certificat FSC o 
equivalent). 

Altres elements de paper: els sobres, targetes de visita, invitacions, saludes, etc., sempre 
han de ser de paper reciclat, així com les llibretes per a prendre notes. 

Finalment, procureu que els productes que porte el paper (tinta, adhesiu, etc.) siguen de 
baixa toxicitat. 

 

Cal demanar al proveïdor un certificat sobre les característiques ambientals del paper quan 
aquestes no són evidents (el paper reciclat es veu clarament que ho és, marcatge TCF o 
ECF a la caixa, marcatge amb etiqueta ecològica, etc.).  

 

Utilització i eliminació 

Utilitzeu sempre el paper per les dues cares, tant per escriure a mà com per imprimir o 
fotocopiar (si la màquina ho permet). 

Imprimiu només els documents realment necessaris. Eviteu imprimir correus electrònics 
sistemàticament. 

Utilitzeu el correu electrònic sempre que siga possible; eviteu enviar missatges i 
documents impresos. 

Per al correu intern, utilitzeu sempre sobres multiusos. 

Utilitzeu els contenidors de paper reciclat per eliminar el paper que ja no té cap utilitat. 

 
 
TOTS ELS DEPARTAMENTS, UNITATS DE GESTIÓ, SERVEIS, I EN DEFINITIVA 
QUALSEVOL PERSONA DE L’UJI QUE TINGA CAPACITAT DE COMPRAR PAPER, 
HAURIA DE SEGUIR AQUESTES RECOMANACIONS. 


