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CatalunyaGeneralitat de
Departament de Medi Ambient
Junta de Residus

Proves pilot
de municipis
catalans per
reduir els
residus
d’envasos i
embalatges

PROPOSTES
SENZILLES
PER REDUIR
ELS RESIDUS

La consciència socioecològica de
la societat és cada dia més gran.

Això fa que els consumidors siguem
més conscients de la nostra
responsabilitat en la preservació del
medi ambient i reclamen actituds
més respectuosos al medi ambient.

A Vilafranca
del Penedès

N
o

l’o
m

pl
is

m
és

!

A Vilafranca
del Penedès



Durant els darrers anys,
sota el pretext de la necessitat de
garantir la qualitat, la protecció i la
higiene dels productes, la utilització de
l’envàs com a instrument publicitari i
la quasi total desaparició dels envasos
reutilitzables han provocat un
important augment de la
presència d’envasos i embolcalls
i un augment important del volum de
residus municipals.

Durant l’any 1999, a Catalunya es va generar
un total de 3.317.929 tones de residus
municipals, un 11% en pes més que l’any
anterior i un 23% en pes més respecte al
1991.

Per afrontar aquesta greu situació, s’ha de
frenar aquesta tendència: per actuar sobre
la gestió dels residus generats (recollida
selectiva de la brossa orgànica, augmentar
les recollides selectives de deixalles…) i
aturar l’origen del problema, incidint
directament sobre el consum i la producció
dels residus, o bé aplicant estratègies de
canvi d’hàbits en la producció i el consum.
Però per aconseguir-ho amb èxit, cal que
cada sector de la societat canvií els seus
hàbits i se’n responsabilitzi dels seus residus,
des de les administracions, fins a les indústries,
els comerciants i els ciutadans i ciutadanes
com a consumidors finals.

És en aquest sentit les administracions i els
ajuntaments de Castellbisbal, Molins de Rei,
i Vilafranca del Penedès, en el marc d’aplicació
de les obligacions i objectius de la LERE de
reduir els residus d’envasos en un 10%, han
iniciat unes proves pilot per reduir els
residus d’envasos. L’objectiu d’aquestes
proves pilot és incidir en l’oferta i la demanda,
fomentar un consum més ecològic que generi
menys residus i menys tòxics i engrescar
a la ciutadania a participar en aquest
canvi cultural.

Aquesta prova pilot que es desenvolupa a
Vilafranca del Penedès, ha estat iniciativa del
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
(CEPA- que les desenvolupa- i de la
Plataforma Cívica per la Reducció de Residus,
que ja fa anys que desenvolupen iniciatives
ciutadanes per a conscienciar la població i
empentar les administracions a impulsar
mesures preventives.

Esperem la vostra entusiasta col·laboració
per aconseguir èxit en aquesta iniciativa,
factor essencial per aconseguir un consum
sostenible i que no hipotequi la qualitat
de vida de les generacions futures.

10% RECUPERACIÓ
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LES BOSSES DE PLÀSTIC EL CARRO, EL CABÀS, LA BOSSA DE ROBA O PAPER

LES SAFATES DE POREXPAN O PLÀSTIC ELS RODUCTES A GRANEL O AMB BOSSA DE PAPER

ELS ENVASOS D’UN SOL ÚS ELS ENVASOS RETORNABLES DE VIDRE

L’EMBOLCALL MÚLTIPLE EL MÍNIM EMBOLCALL

EL PAPER DE PASTA DE FUSTA EL PAPER RECICLAT

ELS PRODUCTES DE NETEJA I BRICOLATGE CONTAMINANTS PRODUCTES NATURALS I DE LÍNIA ECOLÒGICA

LES PILES CONVENCIONALS LES PILES RECARREGABLES

LES BOMBETES CONVENCIONALS LES BOMBETES DE BAIX CONSUM

VERDURES I FRUITES CONVENCIONALS PRODUCTES D’AGRICULTURA ECOLÒGICA

DIVERSOS PRODUCTES CONVENCIONALS PRODUCTES DE COMERÇ JUST.

La nostra societat produeix grans quantitats
d’objectes de consum, molts d’ells inneces-
saris, que gairebé mai no estan pensats per
ser reutilitzats. Cada cop fem més residus
diversificats i capaços d’agredir el medi am-
bient.

La causa principal d’aquest augment són els
envasos i embolcalls d’un sol ús –el 36% en
pes de les deixalles– sovint fabricats a partir
de matèries primeres no renovables i difícil-
ment reciclables.

Els municipis de la Mancomunitat Penedès-
Garraf han optat pel model RESIDU MÍNIM,
que es fonamenta en els criteris de la jerarquia
ecològica del tractament de residus:

Reduir i evitar la producció innecessària
de deixalles. El millor tractament d’un
residu és evitar que es produeixi.

Retornar i reutilitzar tot el que pot
tornar a fer el mateix servei (els envasos
de vidre retornable, el paper per les dues
cares, la roba de segona mà, els mobles,..)

Recuperar i reciclar els materials que
es poden utilitzar com a matèria primera
per incorporar-los en nous processos de
producció com a recurs que són.

A Vilafranca fem una mitjana d’1,4 Kg de deixalles
per persona i dia!
... i la tendència és augmentar!

EVITEM ESCOLLIM

QUÈ PODEM FER COM A CONSUMIDORS
PER REDUIR ELS RESIDUS?



Els comerços que s’adhereixen
a la Xarxa de comerços respectuosos
amb el medi ambient i de qualitat i que
tenen el Distintiu de comerç col·laborador
ofereixen productes que contribueixen a
reduir la quantitat de residus d’envasos i
embolcalls i que són més ecològics.

Aquests comerços promocionen els produc-
tes de neteja i bricolatge de línia ecològica,
el paper reciclat, els envasos retornables i
els productes d’agricultura ecològica i de
comerç just, la venda a granel.

Com ho
podem fer?

On vas sense el cabàs?
De bosses de plàstic en fem
servir moltes. Representen
aproximadament el 5% del
pes de les deixalles. Anem
a comprar amb bossa de
roba, cabàs o carretó.

Millor si és a granel!
A moltes botigues podem trobar
productes a granel: fruites i verdures,
embotits, formatges, congelats, galetes,
olives, fruita seca, llegums, pastes de
sopa... Demanem-los i no deixem que
ens els emboliquin innecessàriament.
Evitem que ens hi posin safates de
porexpan, plàstic o paper d’alumini.

Falsa higiene dels productes
envasats
No ens deixem enganyar per l’excés
d’embolcall innecessari. Es justifica com
a indispensable per a la presentació
higiènica del producte. Però no té sentit
embolcallar productes que no han estat
rentats prèviament (bolets, fruites,
etc.) fent servir materials
superflus que esdevindran
productes contaminants
(plàstics, porexpan, paper
d’alumini...).
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Triem els envasos
retornables
Els envasos retornables són
la millor alternativa als
productes amb envasos d’un
sol ús.

Escollir envasos retornables
contribueix a fomentar la in-
dústria local i descentralitzada.

No tots els envasos
reciclables són iguals
El 20% de les deixalles són envasos d’usar
i llençar. Escollim envasos de vidre retornable
perquè es poden reutilitzar fins a 60 vegades.
Això facilita l’estalvi d’energia i materials
verges i redueix molt els residus. El vidre és
100% reciclable.

EL VIDRE
L’envàs reutilitzable per excel·lència
És l’únic envàs reutilitzable per a usos alimentaris.
Un exemple emblemàtic són les ampolles de cava:
la forma de l’ampolla estandarditzada permet
que sigui reutilitzada per
diferents marques.

· Comprem begudes
en envasos de vidre
retornable.

· Retornem les ampolles
de cava a la deixalleria.

· Participem en la recollida
selectiva de vidre.

LES LLAUNES
Uns envasos de ferro o d’alumini
És important recuperar aquests materials mit-
jançant les recollides selectives. Ara bé, el reciclatge
no justifica un consum innecessari.
L’alumini causa greus impactes ambientals en la
seva extracció i si s’incinera com a residu.

ELS PLÀSTICS
D’usar i llençar
S’utilitzen com a envasos i embalatges
d’un sol ús, sovint superflu.
Es fabriquen a partir de combustibles
fòssils.

· Reduïm-ne el consum.
· Evitem les bosses
de plàstic.
· Participem en la
recollida selectiva.

 · Comprem estris de
plàstic reciclat.

ELS BRICS I MIXTOS
Uns envasos complexos
Productes mixtos habituals són el cartró plastificat
(llet) i les bosses de plàstic i alumini (patates...).
Són un exemple de la cultura de l’usar i llençar.
El seu reciclatge és difícil i car.

· Evitem-ne el consum.
· Escollim productes

a granel o en envasos
de vidre.

· Participem en
les recollides
selectives.

· Evitem el consum
innecessari. Triem els pots
i les ampolles de vidre.

· Participem
en les
recollides
selectives.



PROPOSTES
SENZILLES
PER REDUIR
LA PERILLOSITAT
DELS RESIDUS

Hi ha una part petita de la brossa que conté
elements molt perjudicials per al medi am-
bient i la salut de les persones. Estem parlant
de les piles, els insecticides, les pintures, els
dissolvents, els productes de neteja, els ae-
rosols, les coles, etc.

En alguns casos podem substituir-los per
productes menys perjudicials; altres vegades
només en podrem racionalitzar el consum.

Aquests productes han de portar els símbols
de toxicitat i esdevenen residus tòxics i/o
problemàtics:

(T) Tòxic, (X+) Molt tòxic
Pot ocasionar la mort si
s'introdueix en l'organisme.

(Xn) Nociu
Perjudicial per a la salut.

(Xi) Irritant
Provoca la irritació de la pell
i les mucoses.

(C) Corrosiu 
Destrueix els teixits vius
o altres matèries.

(F) Fàcilment inflamable
(F+) Extremadament inflamable
Pot inflamar-se amb la presència
d'una font de calor.

(O) Comburent
Accelera la combustió.

(E) Explosiu 
Té una combustió ràpida
i violenta.

(<<N) Perillós per
al medi ambient
Molt tòxic per a la fauna,
els organismes aquàtics
i la capa d'ozó.

· Fem servir aquests productes
amb mesura.

· Mirem bé l'etiqueta abans d'optar
per un producte.

· Comprem productes que no
portin substàncies nocives.
Sovint els remeis casolans poden
ser una bona alternativa.

· Portem els residus de productes
problemàtics a la Deixalleria per
assegurar que es tractin d'una
manera adequada.



Els productes de neteja
Utilitzem productes agressius, com el salfumant, els desen-
greixants, els detergents,... que netegen la llar a costa de
contaminar-nos! Poden desprendre vapors que afecten els
ulls i les vies respiratòries, o causar irritacions i cremades per
contacte amb la pell.
Abocats per l'aigüera són molt perjudicials per al medi ambient.

· Hi ha  solucions menys
agressives que ens per-
meten tenir la llar ben
neta.

· A més, podem comprar
productes respectuosos
amb el medi com sabons
naturals o altres.

Els plaguicides: insecticides, herbicides i fungicides
Són els productes que utilitzem per matar aquells éssers
vius que resulten molestos (insectes, males herbes, etc.).
No són biodegradables  i són bioacumulatius.
Contenen substàncies molt tòxiques per contacte directe.
Poden afectar la nostra salut. Molts d'ells són cancerígens.
Dispersats pel medi contaminen greument el sòl i les aigües.

· Reduïm-ne el consum.
· En cas d’utilitzar-los:

• Mirem bé l'etiqueta.
• Ventilem l'espai on 
els apliquem.

• Netegem-nos bé
després de l’aplicació.

Els aerosols
Els aerosols (esprais) són els envasos de productes molt
diversos: desodorants, pintures, productes de neteja...
Són explosius i inflamables. Contenen gasos propel·lents
perjudicials per al medi ambient.
Quan comprem un aerosol, només n'aprofitem aproximada-
ment la meitat: la resta són aquests propel·lents.

· Molt sovint l’ús
d’aerosols és injustificat.

· En lloc d’aerosols, utilit-
zem polvoritzadors, bro-
txes i pinzells, barres o
tubs per a productes de
cosmètica.

Els productes amb mercuri
Són productes molt variats: termòmetres, piles i fluorescents.
Alguns plaguicides també en porten.
El mercuri és molt tòxic per als éssers vius. És bioacumulatiu,
molt volàtil i es dispersa fàcilment pel medi. Pot provocar
intoxicacions greus per inhalació. Si s'incinera, es dispersa
per l'aire. Si s'aboca, pot dispersar-se pel sòl i les aigües.

· Usem aparells sense piles
(energia solar, connexió
a la xarxa...), piles reca-
rregables o sense mercu-
ri

· Usem termòmetres amb
alcohol tenyit.

Els productes de bricolatge
Poden desprendre vapors que provoquen irritacions de pell
i mucoses, mals de cap, vòmits o mareigs. Els dissolvents
clorats són especialment perjudicials.
Hi ha productes que contenen metalls pesants i/o altres
compostos seriosament contaminants per a l’ésser humà
i el medi.

· Reduïm-ne el consum.
· Comprem-ne només

la quantitat necessària.
· Usem pintures a l'aigua,

de pigments naturals, co-
les a l’aigua, de línia eco-
lògica, rasquetes o paper
de vidre (en lloc de deca-
pants).



Etiqueta ecològica europea

S'atorga a productes que demos-
trin que el seu disseny, produc-
ció, comercialització i utilització
ocasionen repercussions re-
duïdes sobre el medi ambient
en tot el seu cicle de vida, per
tal de respondre a l’interès
creixent dels consumidors per
estar informats sobre les con-
seqüències sobre el medi am-
bient dels productes.

Les autoritats comunitàries de-
fineixen per a tots els països de
la Unió les categories de pro-
ductes i els criteris ecològics
per  poder d i sposar  de
l'ecoetiqueta: residus generats;
contaminació del sòl, de l'aigua
i de l 'atmosfera; consum
d'energia i de recursos naturals;
soroll. El Departament de Medi
Ambient de la Generalitat és
l'organisme competent per ator-
gar-la a Catalunya.

Distintiu de garantia
de qualitat ambiental

S'atorga a productes i serveis
que garanteixin als usuaris o
consumidors una propietat o
característica ambiental per tal
d'afavorir la reducció dels resi-
dus, la recuperació dels subpro-
ductes i l'estalvi de recursos,
especialment d'energia o aigua.
El Departament de Medi Am-
bient defineix les categories i
els criteris per atorgar el distintiu
i el seu atorgament.

Coordinadora de
Comercio Justo

Distintiu d’aquelles botigues que
només venen productes de co-
merç just.

L’Àngel Blau

Distintiu de qualitat ambiental
atorgat a Alemanya per destacar
els productes respectuosos amb
el medi ambient.

Aquest símbol identificatiu és el
que han de dur els envasos per
al sistema de dipòsit i retorn
que marca la Llei d’envasos.

Punt verd
Aquest símbol indica que els
fabricants i distribuïdors, agru-
pats en ECOEMBES i ECOVI-
DRIO, paguen un import per
finançar una part del cost de la
recollida dels envasos.
No indica si es reciclen ni el
tipus de tractament que rebran.

CCPAE
L’agricultura ecològica està re-
gulada a la Unió Europea. A Ca-
talunya és el Consell Català de
la Producció Agrària Ecològica
qui certifica els productes eco-
lògics tant d’origen animal com
vegetal.

Certificat d'extracció
sostenible FSC

Segell atorgat pel Forest
Stewardship Council, que garan-
teix les fustes extretes de forma
ambientalment apropiada, social-
ment beneficiosa i econòmica-
ment viable. Malauradament, en-
cara
és difícil trobar aquest segell a
casa nostra.

Xarxa de consum solidari

Distintiu de les botigues que
tenen algun producte de comerç
just.

ETIQUETES I SÍMBOLS D’INTERÈS

Proves pilot
de municipis
catalans per
reduir els
residus
d’envasos i
embalatges

Oficina Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 22 36

Ajuntament de Vilafranca del
Penedès Tel. 93 892 03 58

Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius  Tel. 93 680 27 51


