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 RESIDUS DE MEDICAMENTS: TANCANT EL CICLE 
 
Sovint trobem a la nostra farmaciola medicaments en desús, caducats, 
envasos buits, etc. Són medicaments que ens han deixat de ser útils i s’han 
convertit en un residus que, si no es reciclen de manera adient, poden 
contaminar el medi ambient. 

Per evitar el mal ús i contribuir a la preservació del nostre entorn, les 
farmàcies disposen d’uns contenidors especials per dipositar aquest tipus 
de residus. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Sistema Integrat de Gestió 
i Recollida d’Envasos (SIGRE) que va néixer la segona meitat de l’any 2001 
com a resposta a la Directiva Europea 94/62/CEE sobre gestió d’envasos.  

Al SIGRE hi participen els laboratoris farmacèutics, els distribuïdors 
(agrupats en FEDIFAR), les farmàcies, el Consell General Oficial de 
Farmacèutics, i tots els usuaris, que podem fer ús dels contenidors. 

A Catalunya prop de 3.000 farmàcies disposen 
d’aquest servei, que s’emmarca dins la campanya 
d’àmbit nacional “per a la salut del medi ambient”. 
Les farmàcies col·laboradores són fàcilment 
identificables per un distintiu especial. 

Des de la seva entrada en funcionament, amb el sistema de recollida de medicaments 
s’han recuperat prop de 4.000 tones de residus. Tot i que els usuaris cada cop fem un 
major ús dels contenidors de recuperació de medicaments, encara hi ha una part molt 
important d’aquests residus que es llencen amb la brossa comuna. És responsabilitat de 
tots contribuir a que els medicaments tinguin un destí adient quan no són útils. 
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Què hem de fer amb els residus de medicaments? 
Reviseu periòdicament el contingut de la farmaciola (almenys dues vegades l’any), i 
separeu els medicaments que ja han caducat i els que no feu servir. 
Aprofiteu qualsevol visita a la farmàcia per portar els medicaments que ja no us són 
útils. 
Dipositeu als contenidors de la farmàcia els envasos buits, els envasos amb restes 
de medicaments, i els medicaments caducats amb els seus envasos i prospectes. 
No dipositeu al punt SIGRE altres productes sanitaris (pròtesis, termòmetres, ulleres, 
agulles, radiografies, etc.), ni productes de parafarmàcia.  
La millor opció en relació a aquests residus és evitar generar-los, moderant el 
consum de medicaments i fent servir estrictament els que ens ha prescrit el metge.

http://www.sigre.es
http://www.farmaceuticonline.com/medicament/reciclatge.html
http://www.arc-cat.net/ca/municipals/recollidaselectiva/rmespecials/medicaments/

