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Introducció 
 

Presentació de la comissió 
 

Per combatre l’emergència climàtica declarada recentment a Sant Cugat del Vallès, volem            
llençar un missatge clar cap a tota la ciutadania, amb la intenció de donar més veu a la                  
Comissió de resposta escolar a l’emergència climàtica, que manifesta intencions de lluitar            
contra situacions socials i ambientals insostenibles i, amb la nostra tasca com a grup              
d’estudiants de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, volem aportar-li solucions            
per a la problemàtica actual de la generació excessiva de residus a les escoles però de tal                 
manera que tingui impacte en tot el municipi. 

 
 

Sistema de gestió de residus actual 
 

És responsabilitat de la societat, i també de la classe política, garantir una gestió més               
sostenible dels recursos naturals per garantir-ne la sostenibilitat. Com fer-ho? Doncs les vies             
d’acció per contribuir-hi són moltes; reduir el malbaratament, garantir un consum de recursos             
ètic i sostenible, reduir les emissions de gasos contaminants, garantitzar un desenvolupament            
sostenible... 

 
A nivell socioeconòmic, el model d’economia circular és considerat a dia d’avui com la              
alternativa més plausible per a assolir un desenvolupament sostenible, en contraposició a l’ús             
lineal dels recursos que es dóna en l’actualitat. 

 

Pas de l'economia lineal a la circular. 
Font: https://est.zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/1/357/1357340_1.jp 

 
 

 
Però a l’hora de pensar maneres de com treballar per assolir un desenvolupament sostenible,              
sovint ens venen al cap idees de com reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle; agafant               
menys el cotxe i més la bici, però poques vegades pensem en com gestionar els residus de                 
manera més sostenible. És generalitzat pensar que reciclant correctament els residus que            
generem, contribuïm de la millor manera possible a una gestió dels residus responsable i              
sostenible. En certa mesura és així, però la millor via d’acció davant aquesta problemàtica es               
reduir la generació de residus. Tot residu que no es generi no tindrà que ser reciclat. 
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Els sistemes de gestió de residus no són uniformes ni iguals a tot el món. El funcionament                 
d’aquests sistemes pot fer variar els hàbits de consum,el comportament i la consciència             
ambiental de la societat. És per això que cal tenir una mirada més crítica amb aquells sistemes                 
que només incentiven el reciclatge, i no tracten la verdadera arrel del problema, que es la                
excessiva generació de residus que es dona en l’actualitat. Si els sistemes incentiven més el               
reciclatge que la reducció de residus, la ineficiència d’aquests pot posar en risc la sostenibilitat               
del planeta. 

 
En l’actualitat a Espanya conviuen dos models de gestió de residus. Per una banda tenim el                
sistema de gestió integrat, que es el que predomina en la gestió de la majoria de fraccions de                  
residus domèstics, des de la seva implementació l’any 1997. D’altra banda tenim el sistema              
dipòsit, devolució i retorn, que tot i seguir existint, ha perdut el protagonisme hegemònic que               
tenia abans. 

 
Sistema dipòsit, devolució i retorn (SDDR) 

 
El sistema DDR consisteix en el pagament integrat de producte i envàs per part del               
consumidor. Un cop consumit el producte, el 
consumidor pot retornar l’envàs i recuperar el       
dipòsit que n’havia fet al comprar-lo. D’aquesta       
manera, si el consumidor retorna l’envàs, només       
afronta el pagament del producte. En canvi, si no         
es retorna l’envàs, s’haurà d’afrontar el preu del        
producte més el de l’envàs. Aquest sistema       
segueix vigent a dia d’avui, tot i poques        
empreses hi són adherides a dia d’avui       
a 

 
Espanya. 

 
A països com Alemanya, aquest
sistema funciona de manera estesa en grans 
ciutats, on 

 

Sistema depòsit devolució. Font: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt 
ps%3A%2F%2Fwww.eldiario.es 

 

hi ha diversos punts de recollida informatitzats, que retornen una quantitat de diners que va               
entre els 8 i els 25 cèntims d’euro per a cada envàs dipositat. Aquest sistema s’anomena Pfand                 
i es va implementar el 2003. Aquest sistema alemany presenta una eficiència de recuperació de               
residus del 90% aproximadament i gosa d’una acceptació i participació ciutadanes envejables.            
Aquest sistema té una bona efectivitat ambiental, ja que emplaça al ciutadà a participar del               
procés de reciclatge donant-li un incentiu econòmic, això fa que les taxes de recuperació siguin               
elevades1. 
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A Espanya, alguns exemples de sistemes DDR presents en l’actualitat son les ampolles de              
vidre de refresc presents en bars i restaurants o els vasos retornables utilitzats en festes majors                
i altres celebracions populars. 

 
SIG 

 
 
 
 
 
 
 

Símbol Ecoembes 

  

Però a Espanya, a dia d’avui, el model és         
diferent. L’any 1997 es va aprovar la llei        
d’envasos a nivell estatal. Aquesta llei introduïa       
el sistema integrat de gestió de residus com a         
alternativa al sistema Dipòsit Devolució i Retorn       
(DDR) molt estès en aquell moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Font: www.german-way.com (How the pfand system works?) 
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El sistema de gestió integrat de residus d’Espanya pel que fa als residus d’envasos lleugers i                
de paper i cartró està gestionat per l’empresa Ecoembes, que es finança a partir de les                
empreses que s’hi adhereixen. Pel que fa els residus de la fracció del vidre, el sistema està                 
gestionat per l’empresa Ecovidrio, amb un funcionament semblant al d’Ecoembes. Les           
empreses envasadores que s’acullen a aquest sistema paguen a Ecoembes una quantitat per             
cada envàs que produeixen. Ecoembes s’encarrega de la recuperació i reciclatge d’aquest            
envàs, finançant tot el procés de recollida selectiva i el cost del seu tractament en plantes de                 
reciclatge. Aquest és el sistema de gestió de residus d’envasos lleugers més estès a Espanya a                
dia d’avui. Es tracta d’un sistema amb poca efectivitat ambiental, ja que no incentiva la reducció                
ni el reciclatge per part del ciutadà. Això fa que le taxes de recuperació de residus no arribin al                   
40% en molts casos2. 

El pas del sistema DDR al sistema integrat de gestió no només representa un retrocés pel que                 
fa a les taxes de recuperació de residus, sinó que també afecten a l’economia del consumidor.                
Els costos afegits que assumeixen les empreses adherides a sistemes integrats de gestió de              
residus repercuteixen en un augment de preus de venta que han d’assumir els consumidors. 

 
En tot cas, cap dels dos models esmentats emplaça al ciutadà a reduir la quantitat de residus                 
que genera. 

 
 

Problemàtica del sistema actual 
 
 

Ens estem basant principalment en el      
reciclatge, però estem arribant a un punt       
d’inflexió en el que el que per més que         
reciclem, si seguim consumint de manera      
desmesurada , seguirem degradant el medi      
ambient. La creixen generació de residus      
derivats de l’activitat humana constitueix un      
problema ja no només al medi ambient sinó        
que també a nivell social i a nivell        
econòmic, que s’ha convertit en una      
qüestió de summa importància cap a la       
qual s’estan dirigint noves polítiques     
d’intervenció d’informació i de gestió. 
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La generació de residus pot provocar els       
següents impactes negatius: 

 
1. Problemàtica ambiental 

a. Sobreexplotació de recursos 
naturals 

b. Ocupació d’espais (nous 
abocadors) 

c. Deteriorament del paisatge 
d. Contaminació del sòl, aigua i 

aire 
e. Males olors 
f. Major risc d’incendis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Emissions de CO2. Font:    
https://www.viaempresa.cat/r
anquing/el 
s-10-paisos-d-europa-que-m
es- 
contaminen_50095_102.html 

 

g. Alteració dels cicles de vida dels animals 
h. Augment de les malalties 
i. Augment de les emissions de gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle 

 
2. Problemes econòmics 

a. Altes inversions en la gestió dels residus i el seu manteniment 
b. costos associats a la descontaminació i restauració d’espais 
c. Pèrdua de valor econòmic del sòl 

 
3. Problemàtica social 

a. Deteriorament del nostre entorn 
b. Compra-venda "de residus que converteixen les regions més pobres en 

abocadors. 
 

4. Problemàtica sanitària 
a. Augment d’animals transmissors de malalties ( ébola, covid-19,malària) . 
b. Contaminacions bacterians de les aigües i aliments que consumim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Font: Informe anual Ecoembes (2018) a partir de dades de l'Eurostat. 
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Un altre dels problemes d’aquest sistema de 
gestió actual dels contenidors en superfície 
són els impropis. Son aquells residus que 
acaben als contenidors que no els correspon, 
aquets dificulten  els  processos  de
tractament com veurem més endavant. La 
fracció d'impropis es determinen per mitjà de 
les caracteritzacions. Les últimes dades que 
es tenen del % d'impropis es del 2014, doncs 
bé trobem que a Catalunya la mitjana 
ponderada es d'un 13'41% i en el cas de la 
comarca del Vallès occidental la mitja 
augmenta unes dècimes (13,95%). En les 
zones de recollida porta a porta aquests 
percentatge d'impropis es d'un 6%3. 

 
5 Fraccions 

  

 

Deixalleria al màxim de la seva capacitat . 
Font: https://www.ecologiaverde.com/como- 
evitar-la-contaminacion-ambiental-1700.html 

 

 

Actualment, la majoria de municipis de Catalunya tenen un sistema de separació de residus              
anomenat recollida selectiva. Aquest, sistema es basa en la diferenciació de 5 fraccions             
diferents de residus domèstics que son tractats de diferent manera i que són recollits en               
contenidors disposats a la via pública. Aquestes 5 fraccions son: FORM, vidre, paper-cartró,             
envasos lleugers i resta, cadascuna té associat un contenidor amb un color. Cada fracció de               
residus presenta les seves particularitats pel que fa al seu tractament i la seva gestió a nivell                 
estatal. També existeixen altres models com el residu mínim i el multiproducte, que diferencien              
només 4 fraccions. 

 
En el cas del sistema de recollida, el més comú és el de contenidors de superfície, tot i que els                    
últims anys alguns municipis han aplicat altres sistemes de recollida com els contenidors             
soterrats, el porta a porta o la recollida pneumàtica. 
Al municipi de Sant Cugat el sistema de gestió de residus opera sota el model de 5 fraccions, i                   
el seu sistema de recollida selectiva es el de recollida en contenidors de superfície. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Dades extretes de l’ARC (Agència de residus de Catalunya) 
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JUSTÍCIA AMBIENTAL 
 

Injustícia ambiental 
 

Els potencials problemes de salut associades a la incineració de residus són diversos. Hi ha               
una gran preocupació de la població que resideix al voltant d’aquest tipus d’instal·lacions, que              
solen ubicar-se a prop de les zones pobres i com altres tipus d'instal·lacions contaminants              
s’aprofiten del baix cost dels terrenys. Els veïns que viuen a prop de la incineradora de Sant                 
Adrià del Besòs van augmentar la seva preocupació quan es va publicar al 2017 diversos               
estudis científics sobre els nivells preocupants de dioxines i furans en l’aire que es respirava i                
en el sòl de la zona que augmenten els riscos contraure algunes malalties associades. En               
aquest context, diverses associacions i el teixit social de l'entorn de la incineradora van              
constituir la Coordinadora Vecinal Metropolitana AireNet que ha realitzat treballs de fiscalització            
i denúncies ambientals davant les autoritats. Les preocupacions deriven principalment del           
maneig irregular de la incineradora (sobretot del greu incident que va passar el 16-17 de juliol                
del 2017), amb pèrdues del control de les instal·lacions i emissions per sobre del límit. 

 
 

Renda per càpita 
 
 

Tant els envasos del contenidor groc com la        
fracció resta generats a Sant Cugat van a        
parar als Ecoparcs dels municipis de      
Montcada i Reixac i de Sant Adrià de Besòs,         
en els quals molts d’aquests residus que hi        
arriben acaben sent incinerats. Aquests dos      
municipis són dels més pobres de l’Àrea       
Metropolitana de Barcelona i de tota      
Catalunya, en contraposició al poder adquisitiu      
existent a Sant Cugat del Vallès, que és el         
municipi més ric de la comunitat autònoma;       
fins i tot es troba entre els més rics de tot           
l’estat espanyol. És així que, un municipi ric        
com és Sant Cugat, desplaça els seus residus        
a 

d’altres més pobres que han de suportar       
emissions contaminants de les    
infraestructures que els envolten. 

  

 

 
Mapa amb les rendes per habitant a l'àrea metropolitana. 
Font: http://www.perfilciutat.net/articles/on-son-els-diners 

 
 

Per donar una idea de les diferències econòmiques entre uns municipis i uns altres adjuntem 
un mapa de la renda per càpita per colors de la província de Barcelona de l’any 2016. 
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Economia circular 
 

 

Actualment ens regim per una economia      
lineal, extracció, fabricació, utilització i     
eliminació està arribant als seus límits, la terra        
no dóna per més. Es comença a visualitzar        
l’esgotament d’una sèrie de recursos naturals i       
dels combustibles fòssils, a la llarga      
necessitaríem més d’una terra per cobrir les       
nostres necessitats. A partir d’aquesta lluita      
per un desenvolupament sostenible, va     
aparèixer el concepte d’Economia Circular. 
L’economia circular es un concepte que      
relaciona el desenvolupament sostenible amb     
un desenvolupament econòmic basat en un      
allargament de la vida dels recursos el màxim        
que sigui possible, i que es redueixi tant com         
es pugui la generació de residus de residus.        
Es pretén tancar el cicle de vida de        
productes, serveis, energia, residus i     
dona'ls-hi una nova oportunitat com a recurs.       
Aquest concepte es fonamenta d’un seguit de       
principis: 

  

 
 

Exemple economia circular. Font: 
https://www.ecoembes.com/es/ciudada 
nos/envases-y-proceso-reciclaje/la- 
economia-circular-en-espan 

 

 

● L’eco-concepció: Considera els impactes ambientals al llarg del cicle de vida d’un 
producte. 

● L’ecologia industrial i territorial: Es pretén establir un model d’organització industrial on 
s'optimitzi l’ús de recursos i energia. 

● Segon ús: Reutilitzar, els residus que encara es poden utilitzar per elaborar nous 
productes 

● Reparació: Donar una segona vida als aparells espatllats, deixar de seguir la filosofia 
de comprar i llençar. 

● Reciclatge: aprofitar i treure el màxim rendiment als residus. 
● Valoritza: Extreure un valor energètic d’aquells residus que ja no es poden reciclar 

 
El desenvolupament de l’economia ajudarà a disminuir l'ús de recursos, a reduir la producció de 
residus i a limitar el consum d’energia 
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CONTENIDORS 
 

CONTENIDOR MARRÓ 
 

La fracció de residus orgànica es la que més         
es produeix la població humana.     
Aproximadament representa un 37%4 en pes      
del total d’aquests residus que varia en funció        
de la localitat. És per aquest motiu que        
hauríem de centrar-nos en reduir aquesta      
fracció. Que entenem per residus orgànics avui       
en dia i com es coneix? Aquesta fracció        
s'anomena FORM ( fracció orgànica de residus       
municipals) i està constituïda en gran part per        
restes de menjar i restes vegetals de mida        
petita. Que més hi trobem: 

 
 
 

● Restes de menjar, 
fruites, pells de 
fruita. 

● Restes vegetals 
● Papers bruts 
● Bolquers 
● Fulles i branques 
● Marró del cafè, 

restes d'infusions. 
● Closques 

d'ou, 
mol·luscs. 

% de les fraccions. Font: http://residus.gencat.cat/ca/inici 
 
 

Per una banda trobem els FORM domèstics que són aquells produïts majoritàriament a les              
nostres cuines, però també en altres punts de les nostres llars com per exemple el balcó o jardí.                  
Per un altre banda trobem els FORM comercials que es generen en comerços com poden les                
floristeries, els gardens, fruiteries, mercats, etc. 

 
Primerament es far una separació a les nostres llars o comerços s de la resta de residus, tot                  
seguit s'han de dipositar d'acord amb els models de recollida del nostre municipi, ja sigui el                
porta a porta (model més eficaç, obté la millor separació de les diferents fraccions) o els models                 
de contenidors en superfície ( el marró a moltes ciutats) entre d'altres. Els serveis de recollida                
s'encarreguen de portar els nostres residus cap a les plantes de tractament. 

 
Un cop en aquestes plantes primer de tot es necessita fer un processat per separar els 
impropis. 

 
 
 
 

4 Segons les dades de l’ARC 
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Proporció d'impropis. Font: http://residus.gencat.cat/ca/inici 
 

 
IMPROPIS 

 
Si ens fixem en els impropis, gairebé el 50%         
són plàstic, aquests dificulten el posterior      
tractament i processat per poder donar-li un       
altre us aquesta FORM. És per aquest motiu        
que es recomana l'ús de Bosses      
compostables per la matèria orgànica 

 
 

Segons la informació proporcionada per 
l'Ajuntament a través de l’Oficina Sant Cugat       
Sostenible la fracció de 

 

FORM va a parar a la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès , aquesta processa                 
7600 tones de residus l'any. La Fracció que no sigui aprofitable degut a l'alt grau d'impureses                
(impropis) és incinerada. 

 
Un cop els sistemes de recollida porten els residus a la planta de compostatge, s'inicia un                
procés de valorització, la FORM és processada i tractada, per donar-li un ús com adob per                
fertilitzar els camps de conreu, tancant així el cicle de la FORM. Aquest compostatge              
consisteix en: 

 
1. PRETRACTAMENT 

 
Un cop els residus han arribat a les plantes de compostatge és necessari un procés               
d'eliminació dels impropis, perquè aquests dificulten la degradació de la matèria orgànica.            
dificulten el flux d'oxigen i en el cas dels plàstics i els vidres, no es degraden amb la                  
mateixa facilitat. 

 
Primer es fa circular els residus que arriben a la planta per un trommel , un garbell rotatiu de                   
grans dimensions per on es fa circular els residus . Trenca les bosses i separa els residus                 
segons la seva mida, que facilita un triatge posterior. En segon pla, els impropis que surten                
del trommel són separades manualment. 

 
Finalment es barreja i s'homogeneïtza (es tritura) totes les fraccions orgàniques i es deixen              
reposar. 

 
2. COMPOSTATGE5 

 
 

Pel posterior tractament d'aquesta matèria     
homogeneïtzada hi ha dos sistemes. Els      
sistemes intensius on el procés de      
degradació de la matèria orgànica que      
porta a terme en recintes tancats on es        
controla la temperatura la humitat i l'oxigen       
i els sistemes no intensius, en el procés de         
degradació es fa a cel obert. 

 
 

5 Informació extreta de l’apartat de plantes 

compostadores de l’ACR 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de gestió d'una planta de compostatge.       
Font: 
http://www.amb.cat/web/ecologia/residus/instalaci
ons-i- 
equipaments/detall/-/equipament/compostatge-de-
sant- cugat/375878/11818 
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● SISTEMES INTENSIUS: s'inicia amb la introducció de la massa homogeneïtzada dins el            
sistema de compostatge tancat. Com les condicions son regulades, es pot accelerar el             
procés de compostatge si s'estableixen unes condicions òptimes per els microorganismes           
que degraden aquesta matèria orgànica. Un dels problemes que comporta aquest procés            
són les olors , per tant és necessari que hi hagi un bon sistema de ventilació. En moltes                  
plantes el gas que es desprèn s'utilitza per donar energia al cremar-lo. En funció del               
sistema i les condiciones aquesta fase pot tenir una durada de 10-14 dies. 

 
Tot seguit ve la fase de maduració, el compost s'extreu del sistema tancat i es porta a una                  
nau coberta i es diposita en piles on la fauna microbiana del compost s'aclimata a la                
temperatura i humitat ambient. Aquesta fase té una durada de 6-8 setmanes. En aquesta              
fase es necessita una bona aclimatació, normalment es voltegen les piles o s'instal·la una              
ventilació en les piles. 

 
● SISTEMES NO INTENSIUS: aquesta    

fase comença amb la disposició en files       
de la matèria triturada en una nau       
coberta però oberta per les bandes o en        
naus tancades, en aquest cas és      
necessari un sistema d'eliminació    
d'olors. 

 
 

És necessari que les piles es remoguin       
periòdicament per airejar-les i oxigenar-     
les (per facilitar l'intercanvi de gasos).      
Aquest procés te una primera fase en la        
que la matèria orgànica es descompon i       
una segona fase de maduració, té una       
durada de 12-14 setmanes. 

 
La matèria orgànica te entre un 75%-       
80% d'humitat i aigua per aquest motiu 

  

 
 
 
 

Piles de FORM. Font: 
https://ecompostaje.com/consultoria-d
e- 
residuos-y-limpieza-viaria/plantas-de- 
compostaje-descentralizadas/ 

 

tendeix a produir lixiviats. Els lixiviats són el líquid que es desprèn d'aquestes piles, que               
són recollits en dipòsits o en bases i s'utilitzen per regar les bases, per mantenir-les               
humides, si convé també es poden destinar al reg de la jardineria. Una correcta gestió               
dels lixiviats comporta un seguiment del rec de les piles i en alguns casos es fa un                 
tractament biològic, per reduir la càrrega orgànica per tal d'evitar males olors. 

 
3. POST TRACTAMENT 

 
Finalment en tots dos sistemes el compost obtingut necessita passar per una fase de              
refinament per eliminar el màxim possible d'impureses que no s'hagin descompost. En            
aquesta el compost torna a circular per un trommel i una taula densimètrica per separar les                
partícules en funció de la mida o d ela densitat. Aquest material es torna a introduir en el                  
procés en un nou cicle de compostatge. 
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4. EMMAGATZEMATGE I CONTROL 
 
És la última fase del procés en la que el compost ja està llest per la seva comercialització i es                    
emmagatzemat fins la seva expedició. Abans de la comercialització cal procedir al control de              
qualitat (concentració de nutrients, densitat de la matèria orgànica,concentració de possibles           
elements tòxics). La qualitat del compost depèn dels materials compostables i el grau             
d'eficiència assolit en el procés de compostatge. 
 
 
 
IMPORTÀNCIA DE LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS I MESURES 
 
 

 
Cicle dels recursos i residus orgànics Font : Elaboració pròpia 

 
 

 

Un dels motius principals pel qual el percentatge de fracció orgànica es el més gran respecte                
la resta de fraccions, es el malbaratament alimentari. Segons la FAO (organització de les              
nacions unides per l'agricultura i l'aliment) el malbaratament alimentari es: “les piles d’aliments             
perduts o malbaratats dins de la cadena de proveïment alimentari orientada cap a producció              
de productes comestibles per a l’alimentació humana”. Segons l'ARC (Agencia de residus de             
Catalunya) les famílies, els restaurants i els comerços al detall de Catalunya, malbarata 34,9              
kg/hab i any, la xifra a tota Catalunya és 262.471 tones d'aliments a l'any. 
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PER QUINS MOTIUS ES PRODUEIX EL 
MALBARATAMENT? 

 
Trobem tres focus diferents en l'àmbit
del malbaratament, que són6: 

 
 
 

1. La distribució: inclou el transport     
desde el productor fins als mercats. El       
malbaratament d'aquest sector és del     
17% (16% de supermercats i transport i       
1% de mercats municipals). 

 
a. Control de la cadena del fred durant el 

transport. 

b. Deficiències en l'empaquetatge. 
c. El control de qualitat establert per les 

empreses encarregades del 
manteniment dels aliments en unes 
condicions aptes per al consum. 

d. Imatges dels productes de cara al 
consumidor. 

e. Deficiències en l'empaquetatge. 
f. El control de qualitat establert per les 

empreses encarregades del 
manteniment dels aliments en unes 
condicions aptes per al consum. 

g. Imatges dels productes de cara al 
consumidor. 

h. Deficiències en l'empaquetatge. 
i. El control de qualitat establert per les 

empreses encarregades del 
manteniment dels aliments en unes 
condicions aptes per al consum. 

j. Imatges dels productes de cara al 
consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Informació extreta de la guia de consum 
responsable de la Generalitat de 
Catalunya 

 
 
 

Malbaratament alimentari. Font: 
http://territoriogastronomico.com/noti 
cias/los-millennials-son-los-que- 
mas-comida-tiran-a-la-basura 
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2. Als serveis de restauració , centres educatius i càtering: aquest focus correspon al 
16 % del malbaratament 
a. Principal causa la mida de les racions dels menús, plats sobre dimensionats. 
b. Planificació dels serveis (reserves, bufets). 
c. Gustos dels clients, preferències. 

 
3. A les llars: 
a. La falta de temps i planificació a l'hora d'anar a comprar. Comprant més productes que               

després no són consumits. 
b. Manca d'informació i coneixement sobre la conservació o la data de caducitat dels             

productes i de la seves aptitud per ser consumits. 
c. Aptituds culturals, com per exemple, el fet que no estigui ben vist aprofitar el menjar               

d’un àpat per a un altre, o el de posar més menjar del que poden ingerir els convidats                  
per “quedar bé”. 

 
Com bé ja s'ha dit aquest malbaratament contribueix a augmentar de manera notòria la fracció               
orgànica, per això es tant important incidir en aquests focus i fer consciència. 

 
 

MESURES PER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS EN ELS CENTRES ESCOLARS I CASES 
 

Petits canvis en els nostres hàbits diaris poden contribuir a la reducció de la fracció orgànica i                 
millorar la seva gestió, només cal posar-hi consciència i esma per aconseguir-ho. Tot seguit es               
presenten unes mesures com a eines de canvi. 

 
1. Reduir el pes de la FORM: fent ús de bosses compostables i de cubells amb               
forats, permet reduir el pes de la matèria orgànica, atès que millora la transpiració d'aigua               
que contenen les restes. 

 
 

2. Comprar a granel: fa unes     
dècades, no hi havia supermercats i els       
aliments es compraven i es compraven a       
granel. D'aquesta manera la població     
comprava les quantitats necessàries    
d'aliments i no hi quedaven restes i       
tampoc es feia malbé. A més a més        
d'aquesta manera es contribueix a la      
reducció de plàstic. 

 
3. Bancs d'aliments: en mols    
centres educatius i en restaurants i en       
empreses de càtering es llença l'aliment      
sobrant. Aquests encara poden ser     
consumits si es porten a bancs d'aliments       
o a col·lectius que el 

 

 
 

Aliments a granel. Font: 
https://www.65ymas.com/consejos/do 
nde/mejores-tiendas-comprar-granel- 
madrid_627_102.html 

 

distribueixen a menjadors socials . Actualment a molts centres escolars de Sant Cugat             
ja s'està portant a terme una reducció del malbaratament alimentari gràcies al programa             
Recooperem, que mobilitza el Consell Comarcal, l'Agència de Salut Pública de Catalunya,            
els centres Collserola, Joan Maragall, Pi d'en Xandri i Thau, les empreses de menjador 
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SANED i Paidos, i les entitats Gilgal Solidari i el grup de dones de la Creu d'en Blau de Les                    
Planes. 

 
4. Consum responsable: optimitzar la compra de productes alimentaris adequant les          

compres a les necessitats, amb l'objectiu d’evitar que no es generin productes            
excedentaris i que s’acabin malbaratant o fent-se malbé. 

 
5. Sabó amb olis de cuina: fer sabó casolà es una forma de reduir l'impacte ambiental del                

nostre consum i contribuir a la sostenibilitat de l'entorn. 
 

6. Visites guiades a la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès: acordar visites              
guiades per aquesta planta compostadora, pot fer veure a les famílies i als centres              
educatius la magnitud de la problemàtica de no reduir i 
del malbaratament alimentari. 

 
 

7. Auto compostatge: Aquest consisteix    
en fer compost en origen, ja sigui de        
manera individual o en col·lectiu, de les       
restes orgàniques, per mitjà d'un auto      
compostador o fent piles a l'aire lliure.       
D'aquesta manera es produirà un adob      
natural que es podrà utilitzar en el jardí o         
com a fertilitzant de les nostres plantes. 

 
És ben sabut que moltes de les escoles de         
Sant Cugat,tenen hortet i molts d'ells tenen       
autocompostadores on si aboca totes les      
restes produïdes a l'hort, amb aquest apartat       
es pretén animar a realitzar     
autocompostadores en els centres que encara      
no la tenen. 

 
CONCLUSIÓ 

 

 
Cubells per l'autocompostatge Font: 
https://anoiadiari.cat/societat/ 
consell-recompensa-als- 

 

 

Actualment ens estem movent en un sistema de consum irresponsable que comporta una             
generació de residus en abundància, situant el planeta terra a la vora del col·lapse. És               
inevitable la producció de residus, però hem de ser conscients de la problemàtica que comporta               
el nostre sistema de creixement econòmic i començar a prendre mesures reducció. Aquest             
pot ser un primer pas decisiu. 
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CONTENIDOR BLAU 
 

Al contenidor blau se solen llençar materials com        
poden ser diaris, revistes, bosses de paper o        
cartró, caixes petites de cartró (de galetes,       
detergents...), envasos de cartró per a ous,       
propaganda, sobres, fulls de paper, etiquetes de       
paper i paper de regal. 

 
Allò que no s’ha d’abocar són bolquers, brics,        
papers bruts o papers encerats, metal·litzats o       
plastificats, tovallons, paper de cuina usat,      
fotografies o radiografies entre d’altres. 
 

Però, tot i que quedi clar que aquests materials no han d’anar al contenidor blau, a l’AMB l’any                  
2018 es va obtenir un 6% en pes d’impropis del total que es va recollir selectivament dels                 
contenidors blaus, que van ser 94.677 tones7 (4) de fracció paper/cartró. Molts impropis que              
acaben al contenidor blau són els que s’han indicat anteriorment i altres que part de la                
ciutadania aboca simplement perquè no té interès en reciclar, com poden ser envasos de              
plàstic, de vidre i fins i tot materials tèxtils. 

 
Les últimes dades sobre la producció de la fracció paper/cartró a Sant Cugat també són de                
l’any 2018, i mostren una quantitat total recollida selectivament dels diferents contenidors blaus             
del municipi de 2.932 tones de residu8 (6), que suposa ni més ni menys que un 3,1% del total                   
recollit selectivament a l’AMB i el 7,6% del total a Sant Cugat. En relació als impropis                
d’aquesta fracció a Sant Cugat no s’han trobat dades. 

 
Generalment els residus del contenidor blau es transporten a empreses          
recuperadores/recicladores de paper i 
cartró, i allà es compacten en bales i es         
tracten per obtenir la nova matèria primera.       
Els residus de la fracció paper/cartró de       
Sant Cugat segons la informació oferida per       
l’Oficina Sant Cugat Sostenible és     
transportada a l’empresa recicladora    
Barcelona Carton Board (Castellbisbal),    
adherit al sistema integrat de gestió      
Ecoembes. 

Planta de tractament de paper. 
Font: http://www.irmasol.com/ 

Allà, la fracció del contenidor blau és separada segons el tipus de material, ja que una part s’ha de tractar abans 
de ser reciclada. Per exemple, hi ha alguns tipus de paper dels quals el seu principal component no és la 
cel·lulosa i, que per tant, no es poden reciclar. 

 
La fracció del contenidor blau que es pot reciclar ha de passar per diferents processos químics                
per a que les fibres de paper se separin. Després se centrifuga i s’eliminen les tintes que pugui                  
dur per a que posteriorment sigui rentat de nou i així s’eliminin materials restants que no siguin                 
paper. A continuació es blanqueja i queda preparat per fabricar nou paper, caixes de cartró, etc 
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MÈTODES PER A LA REDUCCIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER/CARTRÓ 
 

A les escoles 
 

- Utilitzar paper reciclat. 
- Fer ús de suports digitals com el correu electrònic, pissarres electròniques, etc. 
- Imprimir i fotocopiar a doble cara. 
- Reduir els marges, el tamany de la lletra i l’interlineat dels documents. 
- Aprofitar fulls en brut per prendre apunts i altres tasques. 
- Promoure la producció de paper reciclat. 

 
 

A casa 
 

- Utilitzar paper reciclat. 
- Substituir bosses de plàstic per bosses de tela i reutilitzables. 
- Fer ús de suports digitals com el correu electrònic. 
- Imprimir i fotocopiar a doble cara. 
- Eliminar les subscripcions a publicacions en paper. 
- Llegir revistes i periòdics online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Dada extreta de la pàgina web de l’AMB 
8 Dada extreta de la pàgina web de Nació Digital 
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CONCLUSIÓ 

 
A dia d’avui no podem valorar la fracció de residus de paper i cartró com a molt problemàtica,                  
però sí és important la qüestió de la desinformació. No es disposa d’informació realment              
detallada que ens permeti fer un anàlisi objectiu per concloure quines són les millores que               
hauríem de plantejar en la gestió i polítiques de reducció, tant a nivell metropolità com               
municipal. 

 
Un exemple de desinformació és el de la pàgina d’Ecoembes, doncs no informen sobre quins               
materials són necessaris per al tractament del paper i cartró a les plantes recicladores, ni               
tampoc el que succeeix exactament amb els residus que es generen en tractar la fracció               
paper/cartró. Una opció coneguda és que s’incinerin a la mateixa planta de tractament o es               
desplacin a plantes de valorització energètica. 

 
És així que no es pot valorar el reciclatge del paper i cartró com una cosa totalment positiva, ja                   
que desconeixem el rerefons del que suposa, per exemple, el seu tractament, sense deixar de               
banda la quantitat d’impropis que actualment es recullen a través de la recollida selectiva              
d’aquesta fracció. 

 
 

CONTENIDOR VERD 
 

Allò que podem llençar al contenidor verd       
són ampolles de vidre de qualsevol color,       
flascons de conserves, pots de cosmètica i       
perfumeria, pots de vidre... 

 
Però no podem confondre materials i      
objectes com són les bombetes, cristalls      
d’una finestra o d’un mirall que se’ns han        
trencat, tubs fluorescents, vidres    
d’automòbils, copes i gots, plats, gerros i       
ceràmica en general, perquè no s’aboquen      
a aquest contenidor. 

 
A l’AMB l’any 2018 es van recollir selectivament 63.771 tones9 (4) de fracció vidre, dels quals                
un 2%10 (5) en pes del total eren impropis. 

 
Pel que fa a Sant Cugat, l’any 2018 la recollida selectiva dels diferents contenidors verds del                
municipi es va calcular en 1.874,6 tones11 (6) de vidre, que suposa un 2,94% del total recollit                 
selectivament a l’AMB i el 4,8% del total a Sant Cugat. En relació als impropis d’aquesta                
fracció a Sant Cugat no s’han trobat dades. 
 
 
 
 
 

 
 

 
9 Dada extreta de la pàgina web de l’AMB 
10 Dada extreta de la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. 
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A part de tots aquells residus que no s’han de llençar al contenidor verd que s’han mencionat                 
anteriorment però que molts cops es confonen com a fracció vidre, hi ha d’altres que són                
perfectament diferenciables d’aquest contenidor però que resulten impropis degut a la mala            
praxis de reciclatge de la ciutadania, com són els envasos de plàstic, taps, suros, pedres,               
paper, etc. 

 
 

Tots els residus recollits al contenidor verd es        
transporten a la planta de tractament      
corresponent del municipi. En el cas de la        
fracció vidre de Sant Cugat segons l’Oficina       
Sant Cugat Sostenible aquesta és     
transportada a l’empresa Santos Jorge (Mollet      
del Vallès), adherit al sistema integrat de       
gestió Ecovidrio. El procés que se segueix a        
aquestes plantes és mecànic i automatitzat      
per mitjà de màquines però amb ajuda de mà         
d’obra. 

 
Un cop arriben els residus a la planta aquests         
són descarregats a 

  

 
Tractament del vidre pel seu posterior 
reciclatge . Font: 
https://www.ecologiaverde.com/como- 
reciclar-vidrio-2190.html 

 
unes cintes transportadores que separen del vidre aquells materials que són impropis del             
contenidor verd. Les cintes tenen un separador magnètic que recull una gran part de materials               
fèrrics, gràcies a un camp magnètic que genera un imant per retirar-los (sobretot els taps               
d’ampolles, flascons...). Després s’ha de classificar el vidre per la granulometria i posteriorment             
els fragments de vidre passen per un procés de detecció òptica per tal d’eliminar impureses que                
puguin restar-hi. 

 
En últim lloc el vidre obtingut es tritura fins aconseguir un de net, molturat i ben seleccionat, que                  
és s’escalfa a una temperatura necessària per fondre’l i així poder donar-li la forma dels nous                
envasos o productes desitjats. 

 
 
 

MÈTODES PER A LA REDUCCIÓ DE FRACCIÓ VIDRE 
 

A les escoles 
 

- Fer un ús adequat dels objectes que s’utilitzin a les aules per a que no es trenquin                 
(finestres, fluorescents, gots del menjadors, etc.). Molt important assegurar-se que els           
més petits si porten tuppers o altres envasos de vidre no es trenquin i suposi un perill. 

 
 

 
11 Dada extreta de la pàgina web de Nació Digital 
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A casa 
 

- Tenir cura dels objectes d’ús quotidià de vidre, evitar que es trenquin (tuppers,             
ampolles, gots, copes, bombetes, finestres...) 

- Evitar comprar productes de vidre fràgils, assegurar-nos el que sigui possible que el 
que consumim sigui resistent als cops. 

- Aprofitar envasos de vidre per conservar aliments. 
 

CONCLUSIÓ 
 

El vidre és, potser, la fracció de residus que surt més a compte reciclar, doncs com apunta                 
Ecovidrio el 100% del vidre s’aprofita en el procés de reciclatge. Tot i això, no podem oblidar                 
que sent la fracció més fàcil de diferenciar i separar d’altres fraccions a reciclar, sempre hi ha                 
un determinat percentatge d’impropis que no hi hauria de ser. 

 
És per aquest motiu que, per moltes campanyes promocionant el reciclatge, no és el model               
ideal per a la gestió dels residus en general, doncs ni tan sols el contenidor del vidre es lliura                   
dels impropis. Hem de plantejar un canvi en aquest model i començar a planificar i incentivar                
polítiques de reducció.  
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CONTENIDOR GRIS 
 

La fracció resta és la fracció de residus        
d’origen domèstic que s’obté un cop recollit       
selectivament les altres fraccions. AqueSts     
residus no es reciclen, encara que en molts        
casos es podria, ni tampoc es pot fer servir         
com a compost. En general és la fracció que         
necessita una major freqüència de recollida,      
especialment si els nivells de reciclatge no son        
molt elevats. 

 
Quins son els residus que     

hi van en la resta? 
 

Els materials que haurien de composar aquesta fracció 
son: 

 
 

● Material sanitari: panyals, compreses i     
tampons, tovalloles humides, bastons    
per les oïdes, vendes, tirites, fil dental,       
etc. 

● Productes del servei: maquinetes    
d'afaitar, raspall de dents, llimes,     
preservatius, etc. 

● Residus de neteja domèstica: pols     
d’escombra, bosses d’aspiradora,   
sorra de gats, cabell, etc. 

● Plats, tasses i altres elements de      
ceràmica. 

● Burilles i cendres de cigarrets. 
● Fotografies, targetes de crèdit,    

joguines i similars. 
 

En general, tot el que no va a cap altre 
contenidor. 

  

 
 
 
 

 
Què dipositem al contenidor gris? Font: 
https://ecoembesdudasreciclaj 
e.es/contenedores-de- 
reciclaje/contenedor-gris- restos/ 
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IMPROPIS 
 

Els impropis més destacats d’aquesta fracció son els residus que no s’han reciclat bé i que 
pertanyen a altres fraccions (paper, plàstic i matèria orgànica principalment). 

 
Hi ha una altre classe de residus especials en el que molta gent no sap on tirar i ho llença al 
contenidor gris, encara que generalment s’ha de portar al punt net: 

 
● Piles 
● Aparells electrònics i/o electrodomèstics (mòbils, ordinadors, CDs, aspiradores, etc), 

cables elèctrics 
● Mobles, miralls, vidres i residus voluminosos 
● Fàrmacs caducats (s’han de retornar a les farmàcies) 
● Roba, calçat, articles de tela, etc. 
● Olis de cuina, olis de motor 
● Pintures, vernissos 

 
Altres circuits de gestió 

 
● Per a mòbils i piles 

 
Hi ha contenidors especials situats en els mercats, botigues i altres 
superfícies de comerç. 

 
 

Contenidor de piles. Font : 
https://maquinaria10.com/contenedores- 
reciclaje/disset-odiseo-contenedor-fg6989.html 

 

● Per a roba i calçat 
 

Hi han projectes com Roba Amiga o Càritas (o altres          
organitzacions per a la reutilització de roba) on recullen         
roba mitjançant contenidors especials situats al carrer o        
establiments dedicats al projecte. Generalment son      
empreses sense ànim de lucre que lluiten contra la         
pobresa i desigualtats i el malbaratament, en aquest        
cas de calçat (encara que empreses com Càritas        
també tracta el tema dels aliments, etc). 

 
 

● Per a medicaments 
 

Algunes farmàcies tenen el sistema Sigre, on       
es garanteix que els medicaments caducats      
tinguin un bon tractament i que no hi hagi risc          
de contaminació o usos indeguts. 

  

 
Contenidor per reutilitzar roba en bon estat . 
Font : https://www.diarimes.com/es/notici 
as/tarragona/2016/11/16/sorpres_f 
raganti_despres_robar_contingut_ 
contenidor_roba_amiga_11050_1 
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Tractament de la fracció resta 
 

Des de fa anys, abans de portar la totalitat del rebuig a les incineradores o abocadors es                 
deriven als Ecoparc primer. La finalitat és intentar separar els residus valoritzables i obtenir-ne              
profit que d’altre manera acabaria fora del circuit dels materials. 

 
Els rebuig recollit s’emmagatzema als dipòsits (1) i es van acumulant durant les hores de               
recollida.  Amb un cabal  determinat,  es transporta a un lloc  on es realitza la separació manual 
(2) en que s’elimina els objectes que poden molestar en el funcionament correcte de la               
maquinària com poden ser els objectes voluminosos o objectes perillosos. Posteriorment es            
passa al garbell rotatiu (3), on amb unes punxes situades al principi obren les bosses per que el                  
contingut es dispersi. El garbell inclinat té forats que va de mida més petita a més gran per tenir                   
una separació per mida dels residus. Es fa servir un aspirador (4) per treure les bosses de                 
plàstic o materials semblants. Un altre cop torna haver-hi una selecció manual (5) per afinar               
més i que no es colin impropis que puguin danyar la maquinaria. Es passa la resta per un                  
separador magnètic (6) per eliminar els possibles residus metàl·lics i fèrrics (llaunes de metall,              
filament metàl·lic,  etc.).  Pels altres tipus de  metalls no  fèrrics s’utilitzen  inductors de Foucault 
(7) que bàsicament serveix per separa l’alumini i el coure. Es basa en l’aplicació de              
corrents induïts que generen una força de repulsió que l’expel·leix de la resta dels materials. Els                
túnels 
(8) mantenen la matèria orgànica triada anteriorment en condicions controlades, mitjançant          
sistemes de reg i d’aireig forçat. Així s’accelera la descomposició pels bacteris aerobis. Després              
la matèria es passa a les trinxeres de compostatge per madurar-la. Les trinxeres allarguen el               
temps de maduració i millora la qualitat del compost, però malgrat tot, el resultat és de baixa                 
qualitat, i només es pot emprar per a usos no agrícoles. Finalment el resultat s’afina amb                
sistemes com garbells i separacions densimètriques (9) per eliminar les possibles impureses            
com la pols, el plàstic, etc. 

 

 
 

Planta de tractament de la resta. Font: http://www.amb.cat/es/web/ecologia/residus/instalacions-i- 
equipaments/detall/-/equipament/ecoparc-montcada-i-reixac/352170/11818  
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On acaben els residus de l’ecoparc? 
 

Ara sí, els residus que han passat pels Ecoparcs (amb unes eficiències limitades) van a               
abocadors o incineradores. Els residus de Sant Cugat es destinen a l’Ecoparc de Montcada i               
Reixac per acabar finalment en la incineradora (o planta de valorització energètica) de Sant              
Adrià. En aquesta incineradora es cremen 360.000 tones per any, que es tradueix a unes 1.000                
tones al dia. Lo important es que encara passat per les plantes de TMB (tractament mecànic                
biològic), un 85% dels residus que es van incinerar al 2018 eren reciclables (matèria orgànica,               
plàstics, paper-cartró, etc.). 
 
 

REDUCCIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA 
 

Sense dubte, la millor manera de baixar la quantitat de la fracció resta, a més a més de generar                   
menys residus totals, és un bon reciclatge. Si tothom reciclés millor i llencés el que toca on                 
toca, el contenidor gris no seria el més abundant. 

 
S’estima que com a molt, els residus recollits de forma selectiva suposen un 50%, encara que                
en molts casos es molt menys. 

 
Les reduccions sobre el nostre consum d’objectes de curta vida útil pot ser clau per a la                 
reducció. Buscar una alternativa als objectes de pocs usos com poden ser les maquinetes              
d’afaitar, els mocadors de paper, piles alcalines, etc. per l’alternativa de llarga vida útil:              
maquinetes elèctriques, mocadors de tela, piles recarregables, carregadors solars, etc. 
 

 

Un dels objectes de vida curta pot ser la roba          
de moda. La quantitat de residus i       
contaminants que genera la indústria de la       
moda no és visible a ull nu i molta gent no sap            
el mal que pot fer-hi al medi ambient, inclús a          
la nostra salut. Els colorants que fan servir per         
abaratir els costos solen ser de baixa qualitat i         
fins i tot tòxics (colorants azoics,
oligoelements, organobromats, certs   
pigments, amines aromàtiques, quinolina,    
bisfenols, etc.). La utilització d’aquests     
compostos solen ser menys estrictes o no       
regulades en els països de fabricació      
(principalment India, China i altres països      
asiàtics en vies de desenvolupament). També      
tenen una gran petjada de carboni per el        
transport intercontinental que han de     
travessar. 

  

 

Incineradora. Font: 
https://www.lavanguardia.com/natural/201803 
14/441502037120/filtro-sant-adria- 
incineradora.html 
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Contenidors en via pública. Font: 
https://entomelloso.com/noticias/sociedad/t 
omelloso-cuenta-con-nuevos- 
contenedores-para-recogida-selectiva/ 

 

CONCLUSIÓ 
 

La fracció resta és el fracàs del sistema de         
recollida selectiva. Encara que el seu propòsit       
sigui imprescindible, la seva utilització per part       
de la població en general no es la més         
adequada. Si es vol optimitzar la gestió dels        
residus i incentivar l’economia circular dels      
materials no haurien primerament de disposar      
els contenidors de tal forma que et convidi a         
que llencis tot al contenidor més gran i més         
freqüent que es pot trobar pels carrers.       
Canviar el sistema de recollida a un sistema        
porta a porta també seria un bon remei, ja que          
es controla sistemàticament la recollida dels      
residus. 
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CONTENIDOR GROC 
 

Introducció 
 

El contenidor groc s’utilitza en el programa de        
recollida selectiva per recollir 3 tipus de       
residus. 

 
Per una banda tenim els envasos de plàstic,        
que representen la gran majoria dels residus       
que es destinen al contenidor groc. Dins       
d’aquest grup trobem set grups diferents de       
plàstics, classificats segons la seva     
composició, i que tenen assignat un número i        
unes sigles d’identificació. 

 

1. Polietilè tereftalat (PET): molt resistent i lleuger. Ampolles transparents i colorades           
lleugerament, d’aigua, oli, sucs i altres aliments. 

2. Polietilè d'alta densitat (PEAD o HDPE): destaca per ser molt resistent als impactes i a               
les temperatures baixes. Ampolles i recipients opacs o translúcids de llet i productes             
químics. 

3. Policlorur de vinil (PVC): ofereix una gran rigidesa, protecció contra la radiació i             
resistència a altes temperatures. Conté clor cosa que el fa altament contaminant, és per              
això que el seu ús en la fabricació d’envasos es reduït. 

4. Polietilè de baixa densitat (PEBD o LDPE): plàstic fi al tacte, tou, flexible i poc resistent                
a la temperatura. Bosses de la compra, films, bosses de congelació 

5. Polipropilè (PP): Característiques molt semblants a les del 
PET, amb una millor resistència a les altes temperatures. 

6. Poliestirè (PS): Molt lleuger i flexible. Gots i plats d’un sol 
ús, envasos de “porexpan”. 

7. Altres (Altres): acrílic, nylon, policarbonats i fibra de vidre. 
 
 

Després trobem els residus d’envasos     
metàl·lics, que també presenten una varietat      
segons el material del que estan fets. Per una         
banda estan els envasos fèrrics i de llautó, i         
per altra banda hi ha els envasos no fèrrics,         
que estan formats majoritàriament d’alumini. 

 

Tipologia de plàstics . 
Font : 
:http://www.wdftableware. com/nid-7.html 

 

 

Els envasos metàl·lics presenten un munt de propietats que els fan molt útils per a envasar                
aliments i productes d’ús domèstic. D’aquestes propietats en destaquen sobretot la resistència            
als impactes, la protecció del contingut (contra la llum i la temperatura), el seu hermetisme i la                 
seva lleugeresa, sobretot pel que fa als envasos d’alumini. 

 
 

Llaunes en conserva.  

Font: https://canit.co.za/wp- content/uploads/2019/07/Fo od-Cans.jpg 
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Alguns exemples de residus metàl·lics que van al contenidor 
groc són: 

 
 
 

● Llaunes de conserva 
● Llaunes de refresc 
● Paper d’alumini 
● Esprais i aerosols 
● Taps de pots de vidre 
● Xapes d’ampolles de vidre 

  

Finalment, trobem un tercer grup de residus       
que engloba els envasos del tipus Tetra brik.        
S’utilitzen exclusivament per a productes     
alimentaris líquids. Van ser introduïts al      
mercat a la dècada dels seixanta i van        
suposar una revolució per al mercat de       
l’alimentació de la època. Aquests envasos      
estan fabricats en una 

forma de prisma rectangular, a partir de       
diverses capes de 3 materials diferents.      
L’interior està recobert d’una capa d’alumini,      
després una capa de cartró embolcalla      
aquesta, i finalment diverses 

  

 
 

Tipologia de tetra-briks. Font:    
https://cdn-a.william- 
reed.com/var/wrbm_gb_food_pharma/storage/im
ag 
es/5/9/2/5/2105295-1-eng-GB/Tetra-Pak-to-expa
nd- in-South-America.jpg 

 
capes de polietilè recobreixen l’exterior de l’envàs. 
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Dades (2018) 
 

Tot i que la gran majoria de productes alimentaris i de neteja que trobem als               
supermercats venen envasats en diferents plàstics i metalls, aquesta fracció,          
estadísticament, només representa un 12% en pes de tots els residus domèstics            
generats a Catalunya. Dins d’aquest percentatge, els plàstics representen un 6%, els            
metàl·lics un 4% i els mixtes representen un 2% del total. Aquest 12% per cent sobre el                 
total de residus domèstics es una mica enganyós pel fet que aquestes caracteritzacions             
es fan recollint les dades de pes de cada fracció. En canvi, en termes volumètrics,               
aquesta fracció es la que genera més residus, això es deu a la baixa densitat d’aquests                
residus. 

 
Altres dades d’interès: 
 
● 1.453.123 T de residus d’envasos lleugers tractats per Ecoembes 
● 75,8 % d’envasos de plàstic son reciclats 
● 85,4% d’envasos metàl·lics son reciclats 
● Impropis contenidor groc: 29% (en pes) 
● 15,7 kg d’envasos dipositats al contenidor groc per habitant anualment (mitjana estatal) 
● 18,5 kg d’envasos dipositats al contenidor groc per habitant anualment (Catalunya) 

Font: Ecoembes S.A. (any 2018) 
 
 

IMPROPIS 
 
Cal remarcar que el nom que donen les administracions a aquesta fracció es el de 

“envasos lleugers”, i com el seu nom indica aquesta fracció va dirigida a la gestió de 
residus d'envasos. Sovint s’anomena col·loquialment a aquesta fracció com el 
“contenidor dels plàstics” degut a que gran part dels residus que hi van son de plàstic. 
Però cal fer incís que son els envasos de plàstic els que van a aquest contenidor, i no 
tots els plàstics que podem trobar a casa hi son destinats. Amb els metalls passa una 
mica el mateix, només van destinats al contenidor groc els envasos metàl·lics 
d’alimentació i els esprais d’aerosols, però no els de pintures i productes químics. 
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Alguns dels principals impropis que sovint acaben indegudament al contenidor groc són: 
 

● Maquinetes d’afaitar d’un sol ús: tot i estar fetes d’alumini i plàstic, el seu contenidor               
assignat es el gris (rebuig). 

● Precinte d’adhesiu: tots els tipus de precinte d’adhesiu van al contenidor gris, tot i 
estar fets de plàstic. 

● Bolquers, compreses i tampons: van al contenidor gris 
● Preservatius i Palletes de plàstic: Van al contenidor gris. 
● Càpsules de cafè: tècnicament, van al      

punt verd o a la deixalleria i son tractats en          
plantes de recuperació d’alumini. 

● Utensilis de plàstic domèstics: cubells,     
estris de cuina, fregones, escombres,     
pales, gerres i molts altres objectes de       
plàstic dur, s’han de dipositar en una       
deixalleria o punt verd 

● Pots de pintura, vernís i altres químics: 
 

van a la deixalleria o punt verd. 
● Bolígrafs i plomes: van a la 

deixalleria o al punt verd. 
● Clips, grapes i altres materials 

d’oficina: 
van al contenidor gris 

 

Impropis plàstic. Font: 
https://www.rivamadrid.es/uploads/ima 
ges/1550652649_amarilloNO.png 

 

 

PROPOSTES PER A LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS DEL CONTENIDOR GROC 
 

Cal advertir que moltes de les propostes d’aquest recull comporten la necessitat de canvis              
d’hàbits difícils d’assumir pel que fa als àmbits de consum, d’alimentació i d’actuació. Cal posar               
en valor el com aquests canvis no només son útils per reduir la generació de residus, sinó que                  
també poden servir per portar un estil de vida més ordenat i saludable. 

 
● Canvi d’hàbits alimentaris/ de consum 

 
Aquesta es la base(o la màxima) d’aquest recull de consells i trucs per a la reducció de residus                  
(no només pel que fa als d’envasos lleugers). La base de tot és fer incís en els nostres hàbits                   
de consum i fer pedagogia en l’idea de que l’acció per a la sostenibilitat comença en un                 
consum responsable, i que no es redueix únicament a aspectes com el reciclatge. El què               
comprem i el com ho fem és el que dona pas a que reciclem i que no. Cal incloure en la nostra                      
selecció d’un producte d’una determinada marca la variable de com el seu envasat es              
sostenible o no. És a dir, a la hora de triar en un supermercat, cal tenir en compte si una opció                     
és més sostenible que una altra segons el residu que genera. 
 
 
 
 
 
 

 
30 



 
o “Fruita abans que el bollicao” 

 
Cal substituir aliments sovint poc saludables, envasats en plàstic per 
alternatives més sanes i que no precisen d’envàs, com ara una peça de fruita. 

 
o “Fer la pizza a casa abans que comprar-la feta” 

 
Cal  acollir-se  més  sovint  a  la  filosofia  del  “fes-t’ho  a casa”, ja que molts 
menjars venen envasats en plàstics de manera excessiva. També es una 
manera de menjar més sana, ja que el menjar preparat que comprem sovint 
porta additius i productes poc saludables. 

 
o Comprar abans embalatges de cartró o paper 

 
● Compra a granel 

 
La millor manera de comprar fruita,verdures, llegums, fruits secs i altres productes és fent-ho              
en llocs de venta a granel. D’aquesta manera evitem comprar productes envasats amb films i               
safates de poliestirè que son, en la majoria dels casos, prescindibles. 

 
La compra a granel tampoc és la solució en la generació de residus si per comprar aliments                 
utilitzem bosses fines d’un sol ús, que tenen una vida útil molt curta. Una solució parcial a                 
aquesta problemàtica seria utilitzar bosses de paper, que tot i que tenen una vida útil igual de                 
curta i que generen un residu, el seu impacte en el medi ambient es menor. 

 
● Comprar més al mercat tradicional i menys al supermercat 

 
Es la millor manera d’assegurar-se de fer compres a granel, ja que als mercats la majoria de                 
productes no venen envasats.  
 

o Bosses de fruita reutilitzables 
 

La millor solució per poder efectuar compres a granel de manera sostenible 
es utilitzar bosses reutilitzables. Per a aquest propòsit es pot optar per dues 
opcions; per una banda optar per bosses de tela fines, i per l’altra bosses de 
malla de nylon transparents. 

 
Bossa de nàilon. Font: Pròpia de Eduard Codó 
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● Abandonar bosses de plàstic de la compra 

 
Vida útil molt curta i impacte mediambiental molt greu. 

 
o Utilitzar bosses reutilitzables 

 
● Prescindir de films i paper de plata 

 
Tot i ser materials segurs i útils per envasar aliments, no son opcions sostenibles, donat que                
tenen una vida útil curta i la seva separació i tractament en plantes de reciclatge és costós. 

 
o Boc and Roll 

 
És la millor alternativa per transportar entrepans. És segur i reutilitzable. 
 

 
 

Exemple Boc and Roll. Font: 
https://images-na.ssl-images- 
amazon.com/images/I/51-bqyP4qpL._AC_SY450_.jpg 

 

● Prescindir d’ampolles d’aigua de plàstic 
 

Sobretot indicat per a pràctiques esportives. Es tracta d’envasos d’un sol ús amb una vida útil                
molt curta. 

 
o Utilitzar gerres filtradores d’aigua 

 
Si l’aigua corrent del teu municipi és bona per beure en el dia a dia, perquè no                 
fer-ho i estalviar-se el preu i la càrrega de comprar ampolles de plàstic             
periòdicament?.  
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● Prescindir de plats, gots i coberts d’un sol ús 

 
Per a celebracions i col·loquis, cal eliminar l’ús de coberteria i vaixella de plàstic. Es tracta de                 
materials amb una vida útil molt curta i un impacte mediambiental elevat. Una solució parcial               
seria canviar-ho per altres fets de paper o de fusta, que són materials menys perjudicials per al                 
medi ambient i més fàcils de reciclar. Però aquesta no és una solució viable, ja que tot i ser                   
menys contaminant, es segueixen utilitzant materials d’un sol ús i la seva vida útil es igual de                 
curta 

 
o Utilitzar reutilitzables 

 
● Prescindir de bosses de congelació de plàstic 

 
o Utilitzar carmanyoles (preferiblement de vidre) 

 
● Canviar el cafè/té del matí (de màquina sobretot) 

 
o Fer el  termo a casa 

 
● Canviar les palletes de plàstic 

 
o Utilitzar reutilitzables o directament prescindir-ne 

 
● Abandonar tuppers de plàstic 

 
o Els de vidre son més segurs i duraders. 

● Evitar càpsules de cafè monodosi 
 

o Tornar a la cafetera italiana 
 

● Ús de panyals de roba 
 

o No toca a aquest contenidor però es redueix l’ús de plàstic. 
 

Idees: 
 

● Fes-t’ho a casa 
● Canvi d’alimentació/consum 
● Canvi de paradigma Un sol ús/ Reutilitzable 
● Alemanya: tornar diners per les botelles està bé, però no es la solució. No incentiva la reducció 
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Els límits dels contenidors de colors per
fer educació ambiental: la metonímia 
El contenidor groc és un “invent” del sistema de gestió de residus que l'empresariat va impulsar,                
amb l'administració, per reaccionar davant la directriu europea “qui contamina paga”. Per això,             
aquest contenidor recull allò que és fàcilment recuperable per part de la indústria, però exclou               
allò que és difícil o costós. I resulta que aquesta darrera porció és enorme comparada amb la                 
primera. Es calcula que el que globalment es recicla al món és un 1%. De fet, la campanya                  
“envàs, on vas” ja va aixecar molta crítica perquè apart de dir que els envasos (els que tenen el                   
símbol de les tres fletxetes en triangle, que significa que participen pagant a ECOEMBES) sí               
que anaven al contenidor groc (si és que estan nets), també deia que no s'hi havien de posar ni                   
paelles, ni joguines de plàstic, ni sabates, ni... la majoria de coses! ECOEMBES és l'agrupació               
industrial de qui fabrica envasos i productes que cal envasar, per exemple Bimbo, Campofrío,              
Codorniú, Colgate, Danone, Freixenet, Gallina Blanca, l'Oreal, Nestlé o PepsiCo. No és gaire             
amiga de sistemes de tractament de residus una mica diferents que els puguin fer pagar més                
part de la que paguen actualment:      
https://www.eldiario.es/economia/negocio-detras-Ecoembes_0_803170173.html 
El contenidor groc necessita el contenidor de rebuig com a complement: si no tot ha d'anar al                 

groc, llavors, on va la resta? Doncs sí... a “la resta”. I el de rebuig o resta ja no el paguen                     
aquestes empreses, sinó nosaltres amb els impostos. Llavors, per què serveix el contenidor             
groc? 

 
● Permet que a les plantes de tractament arribin envasos en quantitat mínima i prou nets 

com perquè els puguin gestionar bé; 
 

● “renta la cara” del sector del plàstic i els envasos; 
 

● Ens dona una (falsa) tranquil·litat de que estem fent alguna cosa per evitar la dispersió 
del plàstic en el món; 

 
● Permet que les empreses d'ECOEMBES no paguin més que una mínima part del que 

generen, la resta la paguem nosaltres; 
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● Permet que la roda continuï girant, i mentre els seus negocis no perillen, el petroli es                
continua extraient, convertint parcialment en plàstics d'un sol ús i dispersant-se per la             
biosfera; 

 
● Permet a l'administració posar en marxa sistemes que ocupen carrers, netegen la            

ciutat, compleixen normatives... però no resolen el problema ambiental; 
● Ens permet no mirar quins són els impactes del tractament dels residus, ja que fem la                

metonímia d'entendre que el que es fa amb aquesta petita proporció “groga” afecta la              
totalitat dels residus no orgànics. 

 
És a dir, el contenidor groc ens permet fer educació ambiental sempre que no ens referim al                 
problema ambiental real, sinó només a una mínima part simbòlicament molt important,            
confonent a més el problema ambiental amb el de gestió local dels residus urbans. Aquesta               
educació ambiental no ens ajuda a veure qui produeix el problema, com es podria resoldre el                
problema, quin paper podríem tenir nosaltres o fins i tot quines són les conseqüències del               
problema. 

 
El contenidor de rebuig: el forat negre 

 
De fet, el sistema de cinc contenidors al carrer permet confondre'ns perquè pensem que estem               
tractant els residus, però si mirem només la quantitat i mida dels contenidors de rebuig respecte                
la resta de contenidors, veurem que n'hi ha més. És una invitació a barrejar-ho tot i continuar                 
com sempre. 

 
El contenidor de rebuig és aquell element que no volem mirar: mai no el treballarem a                
l'educació ambiental. I és el que mostra millor com és la nostra societat. El seu contingut                
expressa millor que el de la resta els materials que circulen per la nostra vida, i per tant ens                   
podrien dur a conèixer els punts d'extracció. I el tractament que hi ha darrera és més                
representatiu que el conegut “reciclatge” del que tant parlem (en educació ambiental, una de              
cada tres paraules deu ser “reciclar”): abocament, colgament de llocs dedicats a rebre el que               
arriba de la ciutat; incineració, dispersió en gasos i concentració en cendres de la toxicitat;               
exportació a països empobrits (residus electrònics, plàstics), tràfic il·legal. 

 
El contenidor de rebuig explica millor que cap altre les lleis de la física (l'entropia), que s'oposen                 
al somni de l'economia clàssica (i de la verda): que podem anar extraient materials i excretant-                
los de manera creixent i indefinida. Però la idea de “reciclatge”, com una veritat inqüestionable               
tapa aquesta realitat i ens impedeix actuar de manera adequada. 

 
El cert és que els contenidors de reciclatge al carrer o a les escoles funcionen més com a                  
immobilitzadors dels estudiants en quant a persones actives per pensar en com dissenyar una              
societat que romangui dins dels límits de la vida. I d'aquí ve la gran sorpresa de tothom -i                  
indignació- en quant hem sabut de les set “illes de plàstic” que hi ha als oceans: que no estava                   
resolt el problema? Que no era qüestió de que jo tingués un comportament après, automàtic,               
per colors? 

 

35 



 

CONTENIDOR FINAL (CONCLUSIÓ) 
 

Ens trobem en un punt crític, els abocadors comencen estar plens i la sortida que s’està donant                 
a molts d’aquests residus és la incineració. El nostre desenvolupament no és sostenible.             
S'entén per desenvolupament sostenible, aquell desenvolupament humà que satisfà les          
necessitats de la població actual sense comprometre el medi ambient ni perturbar el             
desenvolupament de les societats futures. 

 
Ha arribat el punt en el que reciclar, és un esglaó més en la lluita contra la crisis climàtica i ara                     
toca seguir pujant, esglaó a esglaó i el següent pas es la reducció de residus. Hem mostrat                 
l’actual sistema de gestió de residus més estès a Catalunya perquè pogueu veure que radera               
de un simple contenidor hi ha tot un procés. Aquests comencen a estar saturats, degut al                
nostre desconeixença del problema. Segons les dades de l'Agència catalana de residus cada             
habitant de Sant cugat produeix 1,16 kg de residus al dia que van a parar a l’ecoparc de                  
montcada que rep … tones cada any, “Es una burrada!!!”. Si mirem a nivell global: 

 

Producció de residus kg/ per càpita/ dia. Font: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45755145 
 
 

No es pot seguir aquest pas, doncs estem davant un problema que no es limita al nivell local o                   
nacional, sinó global, tal i com mostra el mapa mundial de generació de residus en kg/càpita i                 
dia. Per això hem de reflexionar sobre el sistema de gestió actual implantat als nostres               
municipis i anar avançant en el desenvolupament a escala nacional d’un nou mètode que ens               
ajudi a reduir la quantitat de residus inacceptable que generem, conscienciant a la població de               
que això s’ha d’aturar. 

 
Però, el primer de tot que cal fer és fixar-nos en el que tenim al costat de casa, en les                    
conseqüències tan importants i desastroses que les què considerem com a “petites” accions             
suposen pel medi ambient i per a nosaltres mateixos, com pot ser llençar l’embolcall de plàstic 

 

36 



 

d’un caramel minúscul al contenidor que no toca. A això li hem de sumar la mala gestió que es                   
fa després d’aquest material, que pot acabar sent incinerat enlloc de ser aprofitat com toca. Ens                
hem estancat en el model del reciclatge, en separar per colors, i acaba sent, tot plegat, un peix                  
que es mossega la cua. 

 
Totes aquestes reflexions ens han de servir per donar un pas endavant i fer un canvi de “xip”                  
envers el discurs de tant reciclatge, veure per nosaltres mateixos el que amaga aquest sistema               
i, com podem millorar entre tots una situació que, sens dubte, requereix un impuls en el discurs                 
per a la reducció dels residus. 

 
 

Enllaços d’interès 
Generals 

 
1. Agència de Residus de Catalunya. Informació sobre tota mena de residus i on s'han 

d'abocar i com s'han de gestionar: http://residus.gencat.cat/ca/inici 
 

2. Informació sobre on va cada residu, consells per a reciclatge i reducció de residus, 
informació sobre deixalleries properes https://www.residuonvas.cat/ 

 

3. Consells per a fer un consum més responsable emfatitzant en la reducció de 
residus, en la sostenibilitat del que comprem i en la manera de desplaçar-nos: 
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/consumo/ 

 

4. Àrea Metropolitana de Barcelona. Canvi d’hàbits. Residus. Font: 
http://canvidhabits.amb.cat/es/residus/#1550062089635-b14a51d2-97b7 

 
5. Agència de Residus de Catalunya. Generació de residus i impropis l’any 2018. Font: 

https://campusvirtual.ub.edu/pluginfile.php/1092071/mod_resource/content/4/TEMA%2 
002%20CGRAR%202019-20.pdf 

6. Roger Tugas Vilardell. “Sant Cugat millora en recollida selectiva però augmenta la 
generació de residus”. Font: 
https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/7/dades/sant/cugat/millora/recollida/select
i va/pero/augmenta/generacio/residus 

 
7. Accions per reduir els residus a casa: http://www.limasa3.es/buenas-practicas/en-el- 

hogar/acciones-para-reducir-la-generacion-de-residuos-en-el-hogar 
 

8. El Periódico. Menys residus, més vida: http://especiales.elperiodico.com/brands/menys- 
residus-mes-vida-barcelona.html 

 

9. Notícies sobre residus en general: https://www.retema.es/actualidad/categoria/residuos 
 

Fracció matèria orgànica 
 

10. Botigues que subministren aliments a granel: 
 

a. GRANEL: Carrer Major 18. Sant Cugat del Vallès. 
 

b. SIBARITA (vins a granel): Carrer ones 1. Sant Cugat del Vallès. 
 

c. MONREBOST: Carrer Valldoreix 40. Sant Cugat del Vallès. 
 

11. Cicle de la matèria orgànica: 
https://www.youtube.com/watch?v=kmdcXIXQY9c&feature=youtu.b 
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12. Guia de consum responsable: 
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20catala%20
d el%20reciclatge%20(CCR)/guia_consum_responsablebr.20.11.12.pdf 

 

13. Com fer sabó amb oli de casa: https://www.youtube.com/watch?v=W7UUuR_2TJg 
 

14. Com fer compostatge a casa: https://www.youtube.com/watch?v=ubnX1DiK0Oo 
 

15. Funcionament de les plantes de tractament: 
https://www.youtube.com/watch?v=uLtrTkLHuBs&feature=youtu.be 

 

16. Visita guiada Planta de compostatge Sant Cugat del Vallès (inscripció) : 
http://www.amb.cat/web/ecologia/agenda/inscripcions-activitats/ 

 

17. Procés del compostatge de la FORM mes detallat: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residu 

s_municipals/materia_organica form_- 

_fv/jornades estudis_i_enllacos/Compostarc_2015/taula_1/2015-10-14-Informe- 
qualitat-i-quantitat-de-la-RS-FORM.pdf 

 

18. Més residus que trobem a la FORM: 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/m
a teria_organica_form_-_fv/que_es_la_form/residus_considerats_form/ 

 

19. Informació sobre recollida selectiva de la FORM: 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/m
a teria_organica_form_-_fv/ 

 

20. Gràfic d'interès: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/residus_municipals/

q uadriptic_form definitiu.pdf 
 

21. Com fer una caracterització: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residu 

s_municipals/materia_organica form_- 
_fv/dades_quantitatives_i_qualitatives_de_la_recollida_selectiva_de_la_form/protocol_ 
caracteritzacio.pdf 

 

Fracció paper/cartró 
 

22. Agència de Residus de Catalunya (Generalitat de Catalunya). Característiques de la 
recollida selectiva de paper i cartró: 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/pa 
per_i_cartro/caracteristiques_de_la_recollida_selectiva_de_paper_i_cartro/ 

 

23. Oficina Sant Cugat Sostenible. El contenidor blau: 
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVk 
1rfhUm4s4mvkGN66RIDn65ROUPXOa26s-8fr7a76HiQgkqUfGDTcJEvXaumlrEs 

 

24. Expok (Comunicació de sostenibilitat i RSE). Tips per reduir el consum de paper: 
laura mira el chat 
https://www.expoknews.com/19-tipos-para-reducir-el-consumo-de-papel- en-casa/ 
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Fracció vidre 
 

25. Ecovidrio. Acta de selecció sobre contractació d’empreses per emmagatzemar 
residus de vidre: https://ecovidrio.es/sites/default/files/2019-11/p2-3-14-seleccion.pdf 

 

26. Ecovidrio. Procés de tractament del vidre: https://hablandoenvidrio.com/la-cadena-del- 
reciclado-de-vidrio-1-la-planta-de-tratamiento/ 

 

27. Agència de Residus de Catalunya. Característiques de la recollida selectiva de vidre: 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/vid 
re/caracteristiques_de_la_recollida_selectiva_de_vidre/ 

 

28. Oficina Sant Cugat Sostenible. El contenidor verd: 
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbV
k 1rfhUm4s4mvkGN66RIDn65ROUPXOa26s-8fr7a76HpSQew-14c7cqUdljPxQEx8 

 

Fracció envasos lleugers 
 

29. Ecoembes. TOT sobre la gestió de residus d’envasos lleugers i paper i cartró a 
Espanya. Dades sobre gestió de residus molt detallades: 
https://www.ecoembes.com/es 

 

30. Més de mar. Màquines per retornar les ampolles de plàstic: 
https://www.mesdemar.cat/ca/noticies/10-centims-per-la-teva-ampolla-de-plastic-torna- 
el-sistema-de-retorn-per-reciclar-envasos/ 

 

31. Infografia detallada sobre el procés de reciclatge a Ecoembes: 
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-funciona- 
el-proceso-de-reciclaje 

 

Fracció resta 
 

32. Vídeo de la Planta Integral de Valorización de Residuos (PIVR) de Sant Adrià 
de Besòs: https://www.youtube.com/watch?v=ubCq8pL5Rm8 

 

33. Ecoparc de Montcada i Reixac. Pensem en 
positiu: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxjW_Y4Qlcw 

 

34. Funcionament d’un Ecoparc: https://www.sostenible.cat/reportatge/aixi-funciona-un- 
ecoparc 

 

35. Incineradora de Barcelona-Sant Adrià de Besòs. Carlos Arribas, setembre 2019: 
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/10/zerowasteeurope_la-historia- 
de-TERSA-Sant-Adri%C3%A0-del-Bes%C3%B2s-Barcelona_es.pdf 

 

36. Ecoembes. Contenidor gris: 
https://ecoembesdudasreciclaje.es/contenedores-de- 
reciclaje/contenedor-gris-restos/ 
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37. Informació sobre l’Ecoparc de Montcada i Reixac: 
http://www.amb.cat/ca/web/ecologia/residus/instalacions-i-equipaments/detall/- 

/equipament/ecoparc-montcada-i- 
reixac/352170/11818?_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_ 
pageNum=1&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_format=m 
ap&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_- 
restringit_view_schedule=null&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortle 
tportlet_lang=ca_ES&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_s 
ubambit=medi_ambient.residus_ecoparc&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBS 
earchPortletportlet_detailBackURL=%252Fweb%252Fmedi- 
ambient%252Fresidus%252Finstalacions-i- 
equipaments%252Fllistat&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletport 
let_type=medi_ambient.residus_ecoparc 
 

38. Ajuntament de Barcelona. Guia de millora de la recollida selectiva: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Guia_Millora_Recolli 
da_Selectiva_2017.pdf 
 

39. Prevenció i gestió de residus domèstics: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y- 
evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion- 
residuos/flujos/domesticos/fracciones/otros/Default.aspx 
 

40. Informació sobre el contenidor gris i residus 
domèstics:https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y- 
reciclaje/separacion-y-reciclaje/el-contenedor-gris-basura-domestica-organica/ 
 

41. Informació sobre economia circular: https://economiacircular.org/wp/?page_id=62 
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