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RESIDUS D’ENVASOS: RECICLANT EN GROC 
 
Durant les darreres dues dècades el nombre i diversitat d’embalatges 
d’un sol ús ha anat creixent sense parar. Si abans era habitual com-
prar les begudes en ampolles de vidre, ara ho fem en brics o 
recipients de plàstic… El carro de la compra ha estat substituït per 
bosses de plàstic… Cada cop comprem més aliments envasats amb 
safates de poliestirè…  
 
Tots aquests materials ocupen un gran volum dels residus domèstics (el 21% del total a Catalu-
nya), i en la seva fabricació s’utilitzen derivats del petroli que, en ocasions, es combinen amb 
productes tòxics com el benzè. La millor manera de reduir l’impacte ambiental que comporta la 
seva fabricació és reutilitzant-los, ja sigui directament o recuperant les matèries primeres i els 
recursos que contenen. 
 
Per fer-ho possible hem de contribuir dipositant les llaunes, els brics, les bos-
ses, les ampolles i altres recipients de plàstic o metall en el contenidor de 
recollida selectiva que els hi pertoca, el de color groc. 
 

Com fer un bon ús del contenidor groc? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Més informació… 
Envasos lleugers. Agència de Residus de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2003. 
Procediment de gestió de residus d’envasos. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient. 
Universitat de Barcelona. 2007. 
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Dipositar els residus d’envasos de plàstic i metall, com llaunes, ampolles i gots 
de plàstic, brics, paper d’alumini, bosses de plàstic, etc. 
Eviteu dipositar els envasos contaminats amb substàncies tòxiques, com produc-
tes de neteja, cartutxos de tinta, medicaments o reactius de laboratori. Aquests 
envasos s’han de gestionar com a residus especials, portant-los a la deixalleria o 
dipositant-los en contenidors específics. 
Reduïu l’ús de bosses de plàstic. Rebutgeu les que us ofereixin quan no les necessi-
teu, i substituïu-les pel carro de la compra quan aneu al mercat o al súper. 
Reutilitzeu els envasos per reduir la quantitat de residus. Per exemple, les bosses 
de plàstic serveixen per llençar els residus al contenidor o guardar roba, alguns 
recipients els podem convertir en jardineres, caixes de plàstic que poden servir 
per guardar objectes, etc. 
Eviteu la compra de productes amb excés d’embalatges, que es converteixen en 
residu innecessari. 
Substituïu els productes en envasos d’un sol ús per envasos reutilitzables, com els 
de vidre. El vidre que es recupera amb la recollida selectiva es pot tornar a utilit-
zar en nous envasos desenes de vegades. 
Eviteu la compra d’aigua embotellada sempre que pugueu. A l’oficina, feu servir 
una tassa reutilitzable en comptes de gots de plàstic d’un sol ús. 

http://www.arc-cat.net/ca/municipals/recollidaselectiva/rmordinaris/envasos/
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/residus_municipals/MA-PGR-RMU-P01_Envasos.pdf

