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EL TINTER, Arts Gràfiques, Edicions i Produccions s.a.l. El 2000 va decidir fer un pas cap a la sos-

tenibilitat i la millora ambiental, primerament fent una auditoria ambiental, desprès implantant un sistema de

gestió ambiental, i per últim certificant aquest amb la norma ISO 14001 i adherint-se al reglament EMAS. Així

aconseguíem tenir en compte els aspectes de l’activitat de l’empresa en el medi ambient, i per tant actuar en

conseqüència amb la filosofia de la impremta i dels seus treballadors.

També cal remarcar que l’any 2003 vàrem revalidar l’adhesió a la ISO 14001 i al nou EMAS, i que aquest any

ens toca revalidar-nos en la nova ISO 14001.

Enguany afrontem el futur amb nous reptes que de segur ens faran millorar en el camí cap a la sostenibilitat.

En aquests anys la impremta ha modificat moltes de les seves actuacions per tal de millorar el comportament

ambiental, i això ha fet que haguem notat un canvi evident i satisfactori en la nostra activitat, del qual n’es-

tem molt contents.

Actualment tots els nostres residus estan gestionats correctament, s’ha eliminat l’abocament de les aigües

residuals de l’activitat productiva, s’han reduït els consums de determinades primeres matèries, i augmentat

d’altres, etc. Amb tot això, el canvi més significatiu ha estat la millora en el comportament ambiental general

de l’empresa, i també de la nostra imatge pública, cosa que repercuteix en la millora de la qualitat tant de la

feina, com del lloc de treball, com dels productes finals de la impremta. 

Un dels punts importants de la nostra política ambiental és la millora contínua, així com la reorientació dels

objectius, per tal de solucionar els diferents problemes. Ens proposem seguir millorant en la minimització dels

residus i dels consums, seguir impulsant el nostre compromís ambiental interna i externament, fer-ne difusió

i sensibilització, estudiar nous sistemes i matèries més respectuoses amb el medi ambient aplicables a la

impremta, fer una tasca preventiva de la contaminació i dels possibles impactes ambientals. 
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Presentació

EL TINTER, Arts Gràfiques, Edicions i
Produccions s.a.l. Està dedicada bàsica-
ment al disseny, muntatge i impressió amb
òfset de llibres, revistes, catàlegs, tot tipus
d’impresos i altres productes gràfics, es va
constituir el dia 1 de juliol del 1994, i tenia el
seu origen en la reconversió de l’empresa EL
TINTER, S.C.C.L., constituïda el dia 23 de
desembre del 1981. La majoria de socis i tre-
balladors han participat en aquesta reconver-
sió i tota l’experiència d’impressió adquirida
en els darrers vint-i-quatre anys és la que té
actualment EL TINTER. Mapa 1, mapa de Barcelona
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• Gerent de l’empresa i administrador: Àngel Panyella i Amil
• Responsable de Medi Ambient: Roger Carvajal i Carbonell
• Responsable de Residus: Roger Carvajal i Carbonell
• Responsable de prevenció de riscos laborals: Mar Estévez Rodríguez
• Responsable de Qualitat: Antonia Barba i Cámara  
• Comissió de Medi Ambient: gerent de l’empresa, responsable de Medi Ambient i de Residus,

responsable de Qualitat i responsable de prevenció de riscos laborals.

Processos: Administració, vendes, preimpressió i impressió

Localització: C/ la Plana, 8,  08032 Barcelona, barri d’HORTA
Telèfon: 933570050,  933570604
Fax: 933570266
E-mail: eltinter@eltinter.com / medi.ambient@eltinter.com
Web: www.eltinter.com
CNAE:  22220
CIF:  A-60608080
Nº seguretat social: 08107401557
Nº classificació empresarial: M 4 D
Codi de productors de residus:  P-35258.1

Nº registre EMAS: E-CAT-000058
Nº registre ISO 14001: MA_0026/00

Superfície de la impremta: 303 m2

Plantilla: 5 treballadores i 8 treballadors
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Organigrama de producció d'EL TINTER
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Organigrama dels recursos humans d’EL TINTER
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Política Ambiental

EL TINTER, Arts Gràfiques, Edicions i Produccions s.a.l. pren el compromís de desenvo-
lupar totes les seves activitats (comercials, administratives, de producció i investigació) amb el
màxim respecte per la protecció i conservació del medi ambient.

Com a indústria gràfica, assumim la nostra responsabilitat d’investigar com millorar els processos
i productes per minimitzar els aspectes ambientals i fer-ho extensiu als nostres col·laboradors,
especialment als treballadors, i amb l’assessorament als nostres clients.
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1. El compromís per respectar el nostre entorn agafant com a eina de treball la nostre adhesió
al: “compromís ciutadà per la sostenibilitat de Barcelona” (l’Agenda 21), i més concretament
els punts 6 i 8 dels objectius 2002-2012 (reduir la producció de residus i fomentar la cultura
de la reutilització i el reciclatge, i potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un desen-
volupament sostenible). 

2. La investigació de primeres matèries, reutilitzables i reciclables, així com el disseny més eco-
lògic dels nostres productes, tot informant-ne periòdicament als clients.

3. L’estalvi d’energia fent estudis de minimització i/o consultes i assessorament a professio-
nals.

4. Potenciarem la minimització i gestió dels residus considerant la valorització per damunt del
tractament dels residus, i la màxima informació i seguiment sobre el seu procés.

5. La puntual i eficaç informació i formació, tant interna, als nostres companys (potenciant: la
bústia, el taulell, el diàleg, etc.), com externa, als nostres clients (seguint fent: declaracions
ambientals, enviant cartes, assessorant, etc.).

6. El compromís pel complimet de la legislació i tots els requisits legals que afectin, tant els
processos administratius, com de preimpressió i d’impressió.

Promourem:

Àngel Panyella Amil, gerent d’El Tinter

20-1-2003
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Sistema de Gestió Ambiental

Els primers anys de sistema van suposar uns grans canvis en
l’organització d’ EL TINTER, canvis com ara la gestió acurada
dels residus, l’abocament d’aigües residuals, la netedat i ordre
del taller, les responsabilitats dels treballadors, etc.

Sis anys més tard de l’ implantació el repte del Sistema de
Gestió és: la simplificació de la documentació del sistema,
seguir millorant el comportament ambiental de l’empresa, i la
seva comprensió per tothom. 

Així doncs hem elaborat un nou sistema de gestió molt més simplificat i pràctic per tal de donar
més lleugeresa a l’hora de tenir els documents al dia 

A l’hora de valorar i fer balanç cal dir que també s’han anat millorant els indicadors que s’utilitzen
per analitzar el comportament ambiental de l’empresa i el balanç de les seves actuacions. Aquest
any hem ideat un nou ràtio en substitució dels altres, que els seguirem fent internament però que
no publicarem. El nou ratio, es consum total d’energia/ residu. 

El Sistema de gestió ambiental d’EL TINTER es va desenvolupar conforme al Reglament
1836/1993 en què es descriu el sistema EMAS i sota la normativa ISO 14001/96; i fa dos anys el
vàrem adaptar al Reglament 761/2001, en què es descriu el nou EMAS II, que comporta els aspec-
tes següents:

EL TINTER va implantar el
sistema de gestió
ambiental durant l’any
1999, per després, l’any
2000, aconseguir la
certificació d’aquest en la
norma ISO 14001 i el
reglament europeu EMAS. 
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Les responsabilitats directes del desenvolupament del Sistema de gestió ambiental (SGA) corres-
ponen al gerent de l’empresa i al responsable de Medi Ambient.

Política ambiental de l’empresa.
Avaluació ambiental inicial.
Programa ambiental.
Documentació del Sistema de gestió ambiental:

• Manual de gestió ambiental
• Manual de responsabilitats
• Manual de procediments
• Instruccions de treball
• Registres.

Auditoria ambiental interna, com a sistema per revisar i avaluar el correcte desenvolupament
del Sistema de gestió ambiental.
Declaració ambiental.
I aquest any ens adaptarem a la nova ISO 14001/04.
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Valoració dels aspectes
ambientals significatius

Aire: 
• emissions gasoses
• olors
• efectes de la utilització de

combustibles fòssils (CO2)
• sòlids en suspensió
• emissió a l’atmosfera d’aire

calent procedent de la cam-
pana d’extracció dels rajos
infrarojos de assecat de la
màquina d’impressió speed
master de quatre colors

aigua:
• afluents líquids (aigües 

residuals)
• aigües subterrànies
• consums d’aigua

residus:
• residus perillosos
• residus no perillosos

consums de:
• substàncies nocives o 

perilloses
• primeres matèries
• energia

sòls:
• degradació de sòls
• contaminació de sòls
• contaminació d’aqüífers

altres:
• radiacions ionitzants
• emissions d’energia tèrmica
• contaminació acústica 

i vibracions
• impacte visual i estètic
• repercussió en sectors 

concrets de l’entorn 
i ecosistemes

Per tal de poder identificar d’una manera fàcil i ràpida i que sigui entenedora,
tant per a la gent interna com externa d’EL TINTER, es disposa d’un quadre on
es poden observar els aspectes ambientals d’EL TINTER i saber en quin procés
i en quina activitat es generen.

Identificació dels aspectes ambientals per vectors ambientals5.1
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Tant els critèris com ele elements a avaluar, els describim i analitzem en el Procediment PG-12, i
en el manual de gestió ambiental, en el capítol nº 5.
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A continuació trobem els principals aspectes sig-
nificatius d’El Tinter.

5.3.1. Residus: 

Perillosos: (p)
Tinta seca.
Dissolvents i líquids neteja mulladors.
Banys reveladors.
Pots de tinta buits. 
Draps bruts.
Fluorescents.
Pots de plàstic buits i plàstics amb tinta.
Gasos en recipient a pressió.

No perillosos: (np) 
Fotolits
Paper.
Cautxú.
Planxes d’alumini.
Tòners.
Embalatges de plàstic.
Material informàtic. 

Alguns aspectes significatius de les activitats d’EL TINTER5.3

Taula 1. Tipologia de residus

Residus Perillosos No perillosos

Nombre 8 7



5.3.2. Aigües residuals: actualment EL TIN-
TER produeix únicament aigües sanitàries. Per
tant, ha assolit l’abocament zero en el procés
d’elavoració dels productes. Tots els residus
líquids produïts són gestionats mitjançant ges-
tors autoritzats.

A part, les instal.lacions de EL TINTER es nete-
jen amb productes ecològics i biodegradables,
ja que la neteja la du a terme l’empresa TRÈVOL
de Barcelona, que així ho fa.

5.3.3. Consums: 

Consum d’energia i d’aigua
Consum de primeres matèries i productes: pa-
per, cautxú, tinta, dissolvent, desgreixant de
planxes, fotolits, amoníac, netejador de pel·lícu-
les, planxes, líquid revelador, goma aràbiga, re-
generador, netejador de tela de mulladors, líquid
regulador del pH.

Es porta un control de tots els consums mitjan-
çant registres interns per tal de conèixer quina
és l’evolució, quins canvis hi ha i a què són
deguts.

5.3.4. Soroll: EL TINTER compleix els nivells
marcats per l’Ordenança de Medi Ambient
Urbà de l’apartat de sorolls de Barcelona ac-
tualment, pel que fa al soroll, després de sa-
ber els resultats d’una sonometria proporcio-
nats per LGAI,

5.4.5. Emissions atmosfèriques: EL TINTER
només té un focus emissor situat a la sortida de
la màquina speed 4c i que en aquests moments
estem a l’espera del resultat de l’anàlisi. També

14

Gràfica 1. Tipologia de residus

11% Perillos

89% No perillos

Perillosos:       2.314  kg.
No perillosos  19.477 kg.
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amb freó R12, i els altres, amb freó R22,  gasos
els quals estan sotmesos a directives europees
a causa del seu poder destructiu de la capa
d’ozó. EL TINTER es planteja la substitució d’a-
quests aparells i la investigació com a millora
contínua, i assoleix un mecanisme per tal que el
manteniment d’aquest es prohibeixi en el cas
de l’R12, i que en el cas de l’R22 es gestioni per
un gestor autoritzat per la Agència de Residus
de Catalunya. També hi ha l’aspecte ambiental
significatiu de la nova màquina d’impressió, que
té unes emissions de gasos a l’exterior que
estem en procés d’ avaluació.

5.5.6. El sòl: en aquest aspecte no cal consi-
derar l’impacte, ja que EL TINTER es troba dins
de Barcelona, en una zona pavimentada, i per
tant no hi ha perill de contaminació de sòls. 

Després d’aquesta identificació d’aspectes
ambientals, es pot veure clarament que els
més significatius són els residus i anteriorment
les aigües residuals, que ara ja són solament
les sanitàries.
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Programa Ambiental

En el Programa ambiental es recullen les activitats necessàries que cal dur a terme per poder com-
plir els objectius ambientals que es fixen anualment.

El Programa ha estat establert a partir de les recomanacions realitzades en l’auditoria ambiental
interna i externa, així com en les discussions de la Comissió Ambiental d’EL TINTER, i els sugeri-
ments i opinions dels treballadors en les formacions i converses.

El Programa ambiental inclou, a part dels objectius, el mecanisme i procediment per assolir-los, el
responsable de fer que això es compleixi, les eines per mesurar el grau de compliment, i un calen-
dari. Aquest es renova cada any i s’utilitza per definir el nou programa ambiental, les revisions del
SGA o dels diferents processos. El programa del 2005 és:

Taula 2. Objectius i fites ambientals del 2005

1. Mantenir la gestió i control
de tots els residus

• Reduir el percentatge de re-
sidus sobre la matèria prima

• Mantenir el control sobre el
residu.

• Registres de residus, prime-
res matèries i altres produc-
tes.

Objectiu o fita Mecanisme per assolir-lo Procediment perassolir-lo
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• Mantenir separat el residu
de producció de les recolli-
des al de les neteges d’ar-
xius de paper, fotolits.

• El residu del paper intentar
un any més reduir el ràtio de
l’any passat sobre el total de
paper consumit en un 4%.

• Reduir per segon any els re-
sidus dels dissolvents 5%,
banys reveladors 30% i fo-
tolits en un 50%, referent a
la producció

2. Difondre els nostres com-
promisos ambientals i se-
guir posisionant-nos com a
impremta verda.

• seguir adherits a la Agenda
21 i col.laborar en conferèn-
cies, taules rodones i parti-
cipar en la convenció dels
signants en els punts, 6 de
residus, 7 cohesió social i 8
activitat econòmica.

• Deixant-hi constància escrita en
el resum anual de recollides.

• Minimitzar al màxim el consum
dels dissolvents i anar aparcant
els altres dos residus.

• Estar pendents de les diferents
activitats.

• Fer un meiling cap el mes de abril.

• Resum final de residus, de-
claració ambiental.

• Registre de residu del paper
registre de matèries primes.

• Diferents registres de residus.

• Comunicació externa.

• Comunicació externa

Objectiu o fita Mecanisme per assolir-lo Procediment perassolir-lo
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• Fer una difusió de la decla-
ració ambiental a clients i
col.laboradors.

• Rebre a escoles i col.lectius,
1 ó 2 aquest any.

• Seguir repartint les safates
de doble us i impulsar els
encarrecs per a clients.

• Intentar sortir en els mitjans
públics i fer-nos difusió en
anuncis i catàlegs mantenint
el procés mediambiental.

• Participar en la fira ecomed
pollutec, potenciant la nos-
tra postura i el calendari re-
ciclat i reciclable.

3. Impulsar l’ecodisseny com
a forma de treball en el dis-
seny gràfic i investigar ma-
tèries i productes més eco-
lògics.

• Estar pendents i rebre informació
per tal de realitzar qualsevol dels
tres punts, i aprofitar les diferents
adhesions.

• Repartir entre els clients les as-
safates i seguir pensant en noves
idees.

• Inscrivint-nos.

• Comunicació interna i externa.

• Comunicació externa

• Comunicació externa.

• Tots els procediments que hi
tinguin relació.

Objectiu o fita Mecanisme per assolir-lo Procediment perassolir-lo
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• Fer un procediment del es-
crit d’ ecodisseny que tenim.

• Seguir amb l’ investigació de
tintes d’impressió amb el
C.S.I.C. i la UPC.

• Fer un seguiment del mercat
del paper, novetats ecològi-
ques i reciclades i de nous
productes i subproductes.

• Impulsar un catàleg d’eco-
disseny

4. Minimitzar el consum energè-
tic en relació a la producció.

• Fer un estudi sobre el siste-
ma d’eficiència elèctrica so-
ta aquests tres apartats:

a) Estudiar l’augment o no del
consum en relació amb la
producció tenint en compte
l’implantació de la nova mà-
quina. (speed 4c).

• Realitzar el document.

• Estar en contacte amb les dife-
rents entitats que ens han ofert
col.laboració.

• Estar en contacte amb els dife-
rents proveïdors.

• Repartir-lo. i fer-ne ressó a clients
i col.laboradors.

• Primer fer un resum quantitatiu
sobre resultats absoluts i amb ra-
tios dels últims dos anys, ins-
tal.lar l’aparell pe el.liminar la re-
activa i seguir amb la presa de
dades del 2005.

• Tots els procediments que hi
tinguin relació.

• Reunions i sessions de treball.

• Registres de primeres matè-
ries.

• Comunicació externa.

• Registre de consums.

Objectiu o fita Mecanisme per assolir-lo Procediment perassolir-lo
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b) Seguir amb l’estudi pe ratios
del consum energètic inten-
tant estabilitzar-ho.

c) Fer la recollida de dades per
tal de completar l’estudi.

5. Potenciar la formació inter-
na del personal i fer un
seguiment del pla d’emer-
gència actual.

• Detectar les mancances dels
treballadors.

• Repartir les fitxes formatives
adaptades a cada lloc de
treball i iniciar-les.

• Desenvolupar un pla de for-
mació més ampli per el res-
ponsable de medi ambient i
els membres de la comissió
de medi ambient buscant a
través d’internet, si cal algún
curset o seminari de medi
ambient més ampli amb més
contingut.

• Estar pendents i en contacte amb
els treballadors tant per detectar
les mancances com idear les fit-
xes correctament.

• Estar constantment informat de
cursos i seminaris.

• Procediment de Formació.

• Procediment de formació.

Objectiu o fita Mecanisme per assolir-lo Procediment perassolir-lo
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• Seguir potenciant el taulell
d’anuncis, i ajudar-se de la
Declaració Ambiental per
potenciar la formació.

• Realitzar una biblioteca de
medi ambient.

• Intentar que el taulell d’anuncis
sigui un lloc de consulta definiti-
vament

• Recopilar tots els llibres i clasifi-
car-los per fer la biblioteca.

Objectiu o fita Mecanisme per assolir-lo Procediment perassolir-lo
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Taula 3. Programa ambiental

Número
d’obj.
i fita

Responsable Eines per mesurar-ne el grau de 
compliment 

Calendari Mitjans tècnics i financers

1

2

3

4

5

Responsable de
MA
Responsable de
Residus

Comissió MA
comercial

Responsable de
MA
Comissió MA

Responsable de
MA
Comissió MA

Responsable de
MA
Comissió MA

Balanç de primeres matèries 
i residus, i ràtios

Objectius

Registres de primeres matèries 
i materials perillosos, i formats 
d’instruccions de treball

Estudi del consum, i registre de 
consums

Pla de formació

Durant l’any

Durant l’any

Durant l’any

Durant l’any

Durant l’any

Mitjans financers propis

Mitjans financers propis: mailings,
cartes, visites guiades, etc.

Mitjans financers propis.
Pel que fa al annex 3 mirar de
trobar fons externs.

Mitjans financers propis

Mitjans financers propis
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solit i els que no, i els següents passos a fer perquè es compleixin, tot ho trobem als quadres se-
güents:

Objectiu núm. 1

Fita nº Valoració del compliment Proposta de millora

1, 3 ,i 4

2

Tenint en compte les recollides de neteja de paper i fo-
tolits els resultats son correctes. Les reduccions son les
següents:
Paper: 8%, fotolits: 56,79%
Revelador: 31,86%. Dissolvent: 24,95%.ratio paper.

Quedarà reflectit en la declaració i altres documents la
separació.
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Objectiu núm. 2

Fita nº: Valoració del compliment Proposta de millora

1, 2

4, 5, 6,

3

Seguim col.laborant amb la agenda 21.
Hem rebut el premi de l¡agenda 21.

Encara tenim la declaració a autoedició maquetant-se.
(la del 2004, la del 2003 ja l’hem distribuit).

Hem rebut 2 visites.

S’han seguit repartint safates, hem sortit en anuncis a
diverses revistes i catàlegs, i ens varen venir a veure
dues televisions i un diari per fer-nos una entrevista so-
bre el nostre comportament amb el medi ambient.
I l’hem pogut vendre com a producte a 5 o 6 clients.

Seguir assistint en les reunions
i seguir els projectes.

Cap a l’abril fer la difusió.

Seguim oferint la possibilitat de
que vinguin co.llectius i escoles.

Estar pendents de revistes i
les ofertes dels mitjans.

Objectiu núm. 3

Fita nº: Valoració del compliment Proposta de millora

1

2 i 3

A autoedició hi ha una proposta i cap el març es farà
una distribució

No hem trobat cap problema amb les fitxes.

Redactar en forma de procedi-
ment o instrucció de treball.

Seguir mirant i buscant nous
productes.
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Objectiu núm. 4

Fita nº: Valoració del compliment Proposta de millora

1

2
3

El condensador de reactiva esta instal.lada i va correc-
tament
No s’ha pogut fer l’estudi.
No arribarem a la reducció

Fer l’estudi.
Mirar d’estalviar més en
energia.

Objectiu núm. 5

Fita nº: Valoració del compliment Proposta de millora

1

2

3

4

Tenim clares quines són les mancances dels treballa-
dors, i actuarem amb coneixement.
Les fitxes están fetes, intentarem posar-les en marxa
abans de l’estiu.
No s’han pogut fer gaires formacions, per questions
econòmiques i de temps, però de cara l’any que bé n’hi
hauran més.

El taulell segueix actiu i la biblioteca es posarà en mar-
xa abans de l’estiu.

Estar al damunt dels treballa-
dors per tal de comunicar-nos
amb ells i veure els punts
febles, i intentar iniciar quan
abans les fitxes formatives.

Seguir buscant.

Realitzar d’una vegada l’index.
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Ens varem comprometre també amb la agenda 21 de Barcelona, a fer un estudi de minimització
de residus, tant en general com de perillosos, els resultats van ser els següents:

- Durant l’any 2003 el residu total generat ha sigut de 23.786 kilos.
- I durant el 2004 hem rebaixat a 21.791 quilos.
- La reducció ha sigut notable de 1.995 quilos ( 8,4% )
- També hem centrat l’esforç en els residus perillosos:
- Durant l’any 2003 en generarem 3.048 Quilos.
- I durant el 2004 hem rebaixat a 2.314 Quilos
- La reducció ha sigut notable de 734 Quilos ( 24% ).

* Aquestes dades han estat publicades en el llibre 100 bones idees de l’agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona.

Taula 3. Gràfics resum residus

Residu total Quilos Comandes Quilos/ % Reducció
comandes

2003 23.786 1.076 22,10 %
2004 21.791 1.010 21,57 % 2,40 %

Residu Quilos Comandes Quilos/ % Reducció
perillosos comandes

2003 3048 1076 2,83 %
2004 2314 1010 2,29 % 19,10 %
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Pla de formació

En aquest Pla el que es determina són les for-
macions i la sensibilització que s’han de plan-
tejar per a aquest any 2005, per tal de millorar
les actuacions ambientals i anar avançant cap
a una millora continua d’El Tinter en relació amb
el medi ambient.
A continuació es determinen els perfils de la for-

mació que es pretén implantar. De totes mane-
res, per conèixer clarament el que s’ha fet du-
rant la formació, això es pot observar després
que aquesta s’hagi realitzat en el registre de for-
mació o el de distribució de la documentació.

A continuació us presentem el pla pel 2005.

1ª jornada de formació destinada als treba-
lladors i socis d’ El Tinter:
el proper mes de març es realitza la fira Ecomed
Pollutec. A on tots els treballadors del tinter hi
anirán i d’on podran rebre formació, ja sigui as-
sistint a conferències o consultant als diferents
estands de la fira.

2ª Jornada de formació específica per a nous
treballadors d’ El Tinter: una explicació, (a pos-
sibles nous treballadors), totalment detallada en
comparació a la formació que se’ls va donar a
l’entrevista inicial, a càrrec del responsable de
Medi Ambient per tal d’informar-los detallada-
ment del que s’està fent al Tinter i de quines són

Pla de formació i sensibilització general, 2005
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les seves responsabilitats i actuacions dins del
SGMA. Alhora proporcionar-los i explicar-los de-
talladament els procediments que els afecten i
les instruccions de treball. Els continguts de la
reunió seran els següents:
Informació general sobre el que és un SGMA sota
la normativa ISO 14.001, i adherit a l’ EMAS. I
concretament en que es basa el d’ El Tinter.
Procediments específics d’acord amb la seva
tasca dins d’ El Tinter
Instruccions de treball
Proposta de Data: en funció de quan entrin.
Dirigida a: La persona que entri.

3ª i 4ª Jornada de formació: aquestes anirán di-
rigides als diferents treballadors, i es farà un repàs
de la implantació del SGMA, i una valoració dels
punts febles dels treballadors per tal de treballar-
los. Aquesta formació serà de caràcter individual.
A més a mes es farà una valoració dels objec-
tius i fites marcades per aquest any, i del pro-
grama medi ambiental.

Proposta de Data: sense concretar en funció del
temps que disposem.
Dirigida a: tots els treballadors/es

5ª Jornada de formació: Repás del pla d’ emer-
gència del Tinter.
Proposta de Data: al llarg de l’any.
Dirigida a tots els treballadors/es, per zones de
treball.

6º Jornada de formació: Es realitzarà a tra-
ves d’una sèrie de fitxes explicatives que rea-
litzarà el Responsable de Medi Ambient, i que
serán entregades i explicades de forma indi-
vidual.
Proposta de Data: tot l’any ( unes 4 fitxes per
persona aquest any.)
Dirigida a: Tots els treballadors/es

A més hi haurà un formació més específica per
la comissió de medi ambient i per als clients i
proveïdors.



29

8

C
a
n
vi

s 
m

é
s 

si
g
n
if

ic
a
ti

u
s

Canvis més significatius

El Tinter ha experimentat una millora considera-
ble des dels inicis, ha millorat operativament, ha
millorat en ordre, netedat i qualitat dels produc-
tes, dels llocs  i condicions de treball. Persones
o entitats que coneixien l’empresa anteriorment,
han pogut observar que l’activitat diària d’im-
pressió es realitza d’una manera totalment dife-
rent respectant, dintre del possible, el medi am-
bient, i podem dir que, no tan sols hem millorat
en aquest aspecte, sinó en la qualitat de treball. 

Durant l’any 2004 i principis del 2005, les accions
més significatives han estat:

Al desembre vam rebre un premi de l’agenda 21
per promoure iniciatives sostenibles en el marc
de l’empresa.

També s’ha participat als diferents grups de tre-
ball de l’agenda 21, i el passat dia 20 d’octubre,
es va fer una reunió conjunta de tots els signants,
a on es van destacar els punts febles i els ja
aconseguits. 

També hem participat en la fira Ecomed pollu-
tec, posant-hi una parada i presentat-nos amb

la asafata de doble ús, al concurs de reciclatge
de la fira.

A final de l’any 2004 vàrem realitzar un calenda-
ri reciclable, ja que cada pàgina es reconverteix
en un estoig de cds, llàpis, etc...

Hem donat un impuls gairebé definitiu al eco-
disseny, amb forma de procediment per tal de
poder aplicar-lo.

Tenim previst en pocs anys, el procés d’elabo-
ració de planxes mitjançant el fotolit, de fet avui
en dia ja pràcticament tots els treballs ens arri-
ben en  CTP, es a dir planxes directes des de l’or-
dinador.  D’aquesta forma, al mateix temps que
eliminarem el residu del fotolit, també ho farem
amb el del bany revelador i podrem deixar de fer
també proves ozàlides. 

Amb l’incorporació de la nova màquina, l’Speed
4c, i amb el seu sistema de neteja de bateries,
cautxús i contra cilindres automàtic, hem acon-
seguit optimitzar millor el dissolvent, i crear així
menys residu del mateix.



Resum de dades quantitatives

A continuació presentem els residus que generem a el Tinter:

Residus d’El Tinter9.1

Taula 4. Residus i dels gestors de residus

Residu Codi Tipus Gestor Gestió
Tinta 080314/150110 Perillos Ute montmeló

Deprinsa T
Dissolvents i Líquids 080312 Perillos Valls Química
neteja mulladors Distiller T
Banys reveladors 090101 Perillos Layre T
Fotolits 090107 No perillos Layre V
Pots de tinta buits 150104/150110 Perillos Ute montmeló

Reenvás T
Draps bruts 150202/150110 Perillos Ute montmeló

Catalana de residus T
Paper 200101 No perillos Rodilla

Gayà V
Cautxú 191204/150110 No perillos Ute montmeló

Catalana de residus T
Planxes Alumini 120101 No perillos RGR

Rodilla
RECU.HI.ME V

Fluorescents 200121 Perillos Pilagest T
Tòners 080317 No perillos Core

Eyba T
Embalatges de plàstic 070213 No perillos Rodilla T
Pots de plàstic buits i 150102/150110 Perillos Ute montmeló
plàstics amb tinta Catalana de residus T



Residu Codi Tipus Gestor Gestió
Material informàtic 160214 No perillos Vilà vila V
Gasos en recipient a pressió 160504/150110 perillos Ute montmeló

Catalana de residus T

com en els ràtios següents: kg de residu/total
de consums, kg de residu/núm. de comandes i
kg de residu/kg de paper blanc comprat.

• Tractament 12,31 % ( 2.652 kg)
• Valorització 87,69 % (19.139 kg)

En aquest apartat presentem una relació de tots
els residus que es gestionen a El Tinter, els seus
resultats històrics de recollides tant en totals

Taula i gràfiques de residus9.2
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Taula 5. Quantitats totals de residus 

RESIDUS TOTALS EN KG I LITRES Unitats 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PAPER kg 3.000 11.976 13.363 12.070 14.090 17.970 18.076

blanc 1.320 1.640 1.656
entintat 12.770 16.330 16.420

PLANXES kg 750 1.910 2.060 1.660 3.170 2.434 950
FOTOLITS kg 140 247 113 68 99 56 113
TÒNERS kg 12 7,5 4 10 4
BANYS REVELADORS litres 30 1.125 1.605 1.260 975 735
LÍQUIDS MULLADORS litres 100 100 1.105 1.400 1.440 1.220 870
I DISSOLVENTS
EMBALATGES DE PLÀSTIC kg 40 112 200 160 300
FLUORESCENTS kg 5 2 4 0 2
TINTA SECA kg 10 97,5 80 67 59 71 75
POTS DE TINTA kg 191,3 265 341 232 469 341
CAUTXÚ kg 14 32 53 48 34
POTS DE PLÀSTIC kg 19 27 43 135 128
DRAPS BRUTS DE TINTA kg 30 179 322 493 157 20 151
GASOS EN RECIPIENT A PRESSIÓ kg 7 12
MATERIAL INFORMÀTIC kg 60 0

El total el residu gestionat des que es té
l’EMAS ha augmentat, tot i la política de mini-
mització de residus, i això és degut als canvis
de producció i a l’augment de la producció; en
tot cas, el fet que augmentin els residus de
manera ben gestionada i fruit de l’augment de
la producció, no ho considerem un aspecte
ambiental negatiu.
Els Draps bruts de tinta han passat durant l’e-

xercici de l’any 2002, de ser un residu, a formar
part d’un servei extern de neteja de draps, per la
seva reutilització i reciclatge, és per això que
l’any 2002 en baixa la quantitat generada com a
residu. De tota forma el juny del 2003, i degut a
l’ incorporació d’una nova màquina, el tornem a
tenir com a residu. És per això que ara tenim
dos tipus de draps però sols en un dels casos
es residu, el que pertany a la màquina speed 4c.
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En el cas del paper, aquest any l’augment ha
estat, proporcionalment, inferior i sembla que
finalment s’estanca.

Les planxes no son un bon indicador, ja que
s’emagatzemen en funció del preu al mercat, i
l’any 2005 augmentara la seva quantitat.

Practicament tots els fotolits que es classifi-
quen actualment com a residus, es degut a la
neteja dels arxius.

El toner, es d’un consum tan baix, que si un any
hi ha dos quilos més que l’anterior, el gràfic es
dispara.

Gràfica 2. Residu paper en kg totals
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Gràfica 4. Residu fotolits en kg totals
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Gràfica 3. Residu planxes d’alumini en kg totals
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Gràfica 5. Residu tòner en kg totals

0
2
4
6
8

10
12
14

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A continuació presentem les gràfiques corresponents a l’evolució dels residus gestionats durant
aquest període.
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Cada any anirà disminuint la quantitat de líquid,
com es pot comprovar en els tres últims anys.

Amb aquest residu estem força contents ja que
hem fet una disminució substancial any rere
any, de totes formes no creiem que ho podem
reduir gaire més, però si estabilitzar.

Els embalatges anirán augmentant o disminuint,
en funció, en gran part, de com ens portin el
paper les papereres, ja que depén de cada casa
ens el porten retractilat o no i cada cop es tendeix
més a retractilar per davant d’empaquetar.

Els fluorescents és gestionen quan s’espatllen i
ni tenen res a veure amb la producció.

Gràfica 6. Residu banys reveladors litres totals
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Gràfica 8. Residu embalatges de plàstic en kg totals
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Gràfica 9. Residu fluorescent en kg totals
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Gràfica 7. Residu líquid de mulladors i dissolvents 
en kg totals



35

Tot i que ha pujat una mica, no és preocupant
ja que les restes de tintes no son significatives,
ni exagerades, i segurament els propers anys
disminueixi.

Ha tornat a baixar i es situa practicament com
l’any 2001 sembla estabilitzar-se.

Tot i que els resulitats son bons, hem de tenir en
compte que de cada a propers anys pujara una
mica, ja que menys consum es practicament
impossible.

Hem tingut un creixement, degut al consum
dels petits envasos, però tot i així hem reduit
d’un any a l’altre.
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Gràfica 10. Residu tinta seca en kg totals
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Gràfica 12. Residu cautxú en kg totals
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Gràfica 11. Residu pots de tinta en kg totals
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Gràfica 13. Residu pots de plàstic en kg totals

0

50

100

150

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ràtio



36

Gràfiques de residus per consums generals9.3

A mitjans de l’any 2002 vam contracta els servei del
drap reciclable, i el 2003 vam erradicar quasi del tot
el seu consum. El juny del 2003 vam comprar una
màquina nova que té un sistema de neteja auto-
màtica de cautxus amb una bobina de drap no re-
ciclable, d’aquí que, sobre tot, el 2004 ens torni a
apareixer el residu. El 2005 esperem un augment,
però no creiem que arribi al valor del 2000.

Gràfica 14. Residu draps bruts de tinta en kg totals
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Taula 6. TAULA DE RESIDUS EN RATI KG TOTAL DE RESIDU/ QUANTITAT DE KVh

RESIDUS EN RÀTIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PAPER 0,18295 0,14783 0,13005 0,15739 0,17067 0,16369
BANYS REVELADORS 0,01245 0,01729 0,01408 0,00926 0,00666
DISSOLV. NET. MULL. 0,01688 0,01549 0,01609 0,01159 0,00788
PLANXES 0,02918 0,02279 0,01789 0,03541 0,02312 0,0086
FOTOLITS 0,00377 0,00125 0,00073 0,0011 0,00053 0,00102
TÒNERS 0 0,0001327 0,0000808 0,0000446 0,0000949 0,0000362
EMBALATGES PLAST. 0 0,000611 0,001207 0,002234 0,001519 0,002717
FLUORESCENTS 0 0,0000763 0,0000215 0,0000446 0 0,0000181
TINTA SECA 0,00149 0,00089 0,00072 0,00066 0,00067 0,00068
POTS DE TINTA 0,00292 0,00293 0,00367 0,00259 0,00437 0,00309
CAUTXÚ 0 0,00021 0,00034 0,00059 0,00046 0,00031
POTS DE PLÀSTIC 0 0,00021 0,00029 0,00048 0,00128 0,00116
DRAPS BRUTS 0,00273 0,00356 0,00531 0,00175 0,00019 0,00137
GASOS REC. A PRES. 0 0 0 0 0,0000664 0,0001086
MAT. INFORMATIC 0 0 0 0 0,00057 0

A continuació presentem la taula i gràfics dels residus en relació al consum elèctric.
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Ràtio
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Gràfica 15. Ràtio residu paper / consums
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Gràfica 17. Ràtio residu fotolits / consums
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Gràfica 18. Ràtio residu tòner / consums
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Gràfica 19. Ràtio residu banys reveladors / consums

Ràtio

0

0,005

0,01

0,015

0,02

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gràfica 16. Ràtio residu planxes / consums
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Gràfica 20. Ràtio líquid mulladors / consums
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Gràfica 21. Ràtio embalatges de plàstic / consums
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Gràfica 22. Ràtio fluorescents / consums
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Gràfica 23. Ràtio tinta seca / consums
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Gràfica 24. Ràtio pots de tinta / consums
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Gràfica 25. Ràtio cautxú / consums
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Gràfica 26. Ràtio draps bruts de tinta / consums
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Gràfica 27. Ràtio paper / paper consumit
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Les aigües residuals són únicament sanitàries,
ja que des de fa quatre anys El Tinter disposa
d’una màquina reveladora de planxes amb
recirculador d’aigua, que permet emmagatze-
mar tot els líquids en bidons per a poder ser

gestionats. L’ any 2002 s’ha fet una anàlisi de
l’aigua que ha sortit “abocament admissible”,
d’acord amb les limitacions de l’autorització
d’abocament i les determinacions efectuades,
certificat per AQUATEC.

Aigües residuals9.6

Soroll9.7

PARÀMETRE MÈTODE UNITATS VALOR LÍMITS
pH a 25 ºC Electromètric uts 7,11 5,0/11,0
Conductivitat a 25 ºC Electromètric µS/cm 1.467 6.000,0
Matèria en suspensió AFNOR T90-105 mg/l 546 750,0
D.Q.O. (homogènia) AFNOR T90-101 mg O2/l 790 1.500,0
D.Q.O. (decantada) AFNOR T90-101 mg O2/l 334 1.500,0
Clorurs SM 4500-CI-A mg Cl/l 348 2.500,0
MI AFNOR T-90-320 Equitox/m3 2 50,0
Nitrogen Kjeldahl Kjeldahl mg N/l 30 No defin.
Fòsfor total Digestió i espectrofotometria mg P/l 10,8 50,0
Amoníac Nessler mg N-NH4/l 13,4 60,0
Nitrats SM4500-NO3-c mg N-NO3/l 2,4 100,0
Sals solubles AFNOR T-90-111 µ S/cm 1.907 9.000,0

El soroll va ser mesurat tant a l’interior com en
l’exterior de l’impremta per l’empresa LGAI, el
dia 5 de maig del 2000. El nivell acústic interior
no pot ser superior als 80 dBA segons el RD
1316/89, de la Generalitat de Catalunya. I el
nivell exterior no pot ser superior a 70 dB(A)
diürns i 60 dB(A) nocturns, per la Zona III no

industrial, segons l’ordenança general del medi
ambient urbà de Barcelona, Títol III de contami-
nació acústica. En cap dels dos casos els resul-
tats van estar per damunt dels límits establerts
per la legislació aplicable, 77’7 dB(A) interior i
46’2 dB(A) exterior, i el resultat de la verificació
va ser favorable.
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Per l’únic focus que tenim, situat a la speed 4c,
estem pendents dels resultats de l’anàlisi realit-
zat el passat 9 de juny. Al finalitzar aquesta

declaració, encara no teniem els resultats, els
farem públics en la declaració del 2006.

Segons un mostreig de 45 minuts, considerat representatiu
en tractar-se d’un procés en continu:

Cabal sec d’emissió: 82,63 Nm3/h
Temperatura de sortida de gasos: 32 º C
Humitat (% volum, base humida): 2,59 %
Velocitat de sortida de gasos: 1,48 m/s

Emissions a l’atmòsfera9.8

CONCENTRACIÓ DE L’EMISSIÓ DELS CONTAMINANTS MESURATS 

CONTAMINANTS NIVELL D’EMISSIÓ LIMITS AUTO.
MgC/Nm3 KgC/h

COMPOSTOS ORGÀNICS 76,1 Promig 0,006 150 mg/Nm3 si
VOLATILS 84,6 Màxim 0,007 l’emissió mássica

55,5 Mínim 0,005 es superior a 3 KgC/h



42

Aquest any ha augmentat el consum d’aigua,
sense un motiu aparent, estarem alerta.

Consum d’aigua9.9

Taula 8. Consums absoluts d’aigua

Any 1999 2000 2001 2002 2003 2004
m3 aigua 178 181 155 151 137 160
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Gràfica 28. Consum d’aigua
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Gràfica 29. Consum d’aigua / consum energètic.



El consum energètic ha augmentat els dos
darrers anys, degut a l’implantació de la nova

màquina, de totes formes, sembla que la quan-
titat s’estabilitza.
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Taula 10. Vendes totals

Vendes Any
633.957 1999
821.899 2000
982.282 2001

1.014.466 2002
1.013.587 2003
1.100.549 2004
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Gràfica 30. Consum total d’energia
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Gràfica 31. Consum d’energia / vendes

Taula 9. Consums absoluts de llum

Any 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kwh 65,460 90,390 92,810 89,520 105,290 110,430
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A continuació us presentem la taula de primeres materies, a destacr, el descens del paper reciclat
en retriment del ecològic

Matèries primeres9.10

Taula 22. Matèries primeres consumides durant l’any 2004
Mes: gener-desembre Total

Cautxú 47 kg

Tinta 1.354 kg

Paper reciclat 44.680 kg

Paper ecològic 122.335 kg

Paper estàndard i cartolines i altres papers 3.077 kg

TOTAL PAPER 170.092 kg

Dissolvent 760 l

Desgreixant planxes 12 l

Fotolits 0

Amoníac 10 l

Netejador pel·lícules 12 l

Planxes 1.812 kg

Líquid revelador 290 l 

Goma aràbiga 10 l

Regenerador 40 l

Netejador tela mulladors 0 l

Líquid pH 25 l

Alcohol aigua 650 l

Additiu mulladors 100 l

Sontara rotllo 90 kg
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Termini per a la següent declaració
DADES DEL VERIFICADOR:

AUTORITZAT PER:

Data: novembre 2005  
Nom: Àngel Panyella Amil
Càrrec: gerent d’EL TINTER Arts
Gràfiques, Edicions i Produccions

FIRMES:

ACTUACIÓ INICIAL: 5-SET.-2003
PRIMERA ACTUALITZACIÓ: 1-OCT.-2004
SEGONA ACTUALITZACIÓ: 1-OCT.-2005
RENOVACIÓ: 5-SET.-2006

VERIFICAT PER:

Data: 25 novembre 2005
Entitat: APPLUS Certification Technological
Centre
Campus de la UAB, Bellaterra
08193 (BCN), apartat de correus 18
Núm. verificador ambiental: E-V-0011 acreditat
per ENAC



La Plana 8,
08032 Barcelona
Telèfon: 933570050 - 933570604
Fax: 933570266
E-mail: eltinter@eltinter.com


