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ENVASOS DE PLÀSTIC: USOS I ABUSOS 
 
Malgrat que es tracta d’un material econòmic, durador, lleuger i resistent, la utilització del 
plàstic per a envasos genera molts problemes quan ja no és útil. 
 

En primer lloc, són envasos pensats per tenir només un ús, i llençar-los un cop els hem fet 
servir. Així, acabem acumulant tones de residus que, com en el cas de les bosses de plàstic, 
només ens han permès portar la compra de la botiga a casa. A més són difícils de reciclar, 
ja que existeixen molts tipus de plàstics i cal separar-los en les plantes de triatge. Cada 
plàstic s’identifica amb un codi, moltes vegades visible en els mateixos envasos: 

 
 
 

Ampolles de refres-
cos, aigua, etc. 

Ampolles de llet, 
garrafes 5-8 litres 

Recipients diversos Bosses i films Taps, caixes  per a 
ampolles 

Envasos de iogurts, 
gots, plats, safates 

 

Per últim, la quantitat de vegades que es pot reciclar el plàstic és limitada ja que va perdent 
les seves propietats. Això també comporta que no es pugui fer servir per a determinats 
usos, com els envasos d’aliments. La millor solució a tots aquests desavantatges és reduir 
l’ús dels envasos, buscant productes o alternatives més sostenibles. 
 

Exemples d’abusos dels envasos, i propostes d’usos alternatius 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Més informació… 
Envasos lleugers. Agència de Residus de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2003. 
Els envasos i la vida quotidiana. Entitat del Medi Ambient. Àrea Metropolitana de Bar-
celona. Barcelona, 2003. 
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Bosses de plàstic. Cada any es consumeixen prop de 500 milions de bosses a 
Catalunya, que majoritàriament acaben a les escombraries. Per anar a comprar, 
el millor és portar el carretó, la bossa de roba o el cabàs, que són reutilitzables. 
Si agafem alguna bossa de plàstic, abans de llençar-la li hem de buscar un 
segon ús, com llençar els residus d’envasos al contenidor groc. 
Ampolles de plàstic. En tant que el plàstic es llença cada cop que s’utilitza, les 
ampolles de vidre retornables es poden fer servir fins a 40 vegades. A més, el 
vidre és un material totalment reciclable quan el dipositem al contenidor verd. 
Safates de poliestirè. Són cada cop més freqüents als supermercats per servir la 
fruita o la carn, però és millor evitar el seu ús i comprar els aliments a granel. 
Dosis individuals. Els sucs, begudes i altres productes en envasos petits poden 
resultar pràctics per portar de viatge o consumir al moment, però els hem 
d’evitar sempre que puguem. La millor opció és comprar en envasos grans, que 
s’ajustin a la quantitat de producte que tenim previst consumir. 
Gots d’un sol ús. En comptes d’utilitzar un got de plàstic cada cop que bevem aigua 
a l’oficina, és millor tenir la nostra tassa i reutilitzar-la tantes vegades com calgui. 
Excés d’embalatges. Molts productes porten dos o més embolcalls per fer-los 
més atractius. Hem de comprar pensant també en que siguin productes amb la 
menor quantitat possible d’embalatges, que es convertiran en residus. 

http://www.arc-cat.net/ca/municipals/recollidaselectiva/rmordinaris/envasos/
http://www.amb.cat/group/emma/documents_imatges?p_p_id=20&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=0&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=73&_20_name=envasos_vida-quotidiana.pdf



