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Davant la pregunta què és un residu?, 
pràcticament tots els ciutadans sabríem donar
resposta simplement fent un breu repàs del dia 
a dia de les nostres llars o centres de treball.
 
Conscients de la problemàtica ambiental que 
implica la generació de residus, i en especial 
aquells que són considerats com a residus 
d’envasos (volum creixent  generat els últims 
anys, derivat dels actuals models de consum), la 
pregunta que vertaderament hauríem de fer-
nos és: hi ha alternatives per a evitar l’impacte 
ambiental dels residus sobre el medi ambient 
i la possibilitat de reduir al màxim la quantitat 
dels que són finalment destinats a l’abocador?

Buscant respostes a aquesta última qüestió, 
recau precisament l’objecte d’aquesta guia, 
que, d’una banda, pretén abordar els principals 
aspectes que han de ser coneguts per tots els 
consumidors per a col·laborar en general en 
la correcta gestió dels residus, i d’una altra, i 
de manera específica, en aquelles conductes 
i accions necessàries per a poder parlar d’una 
gestió eficient dels residus d’envasos, incloent-
hi els residus d’envasos lleugers (contenidor 
groc), els residus d’envasos de vidre (contenidor 
verd) i els residus d’envasos de cartó i paper 
(contenidor blau).

La recentment aprovada Llei 1/2011, de 22 de 
març, de la Generalitat, per la qual  s’aprova 
l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la 
Comunitat Valenciana, en el preàmbul estableix 
que “En el pla deontològic, adquireix especial 
interés una sèrie de valors que cal reforçar en
la societat, fomentant nous hàbits i aptituds, 
com ara la utilització racional  dels recursos, 
l’adopció de criteris ecològics en les decisions 
individuals de compra, ús i gaudi dels productes 
i serveis de consum, com també l’eliminació 
dels residus que aquests generen, la 
coresponsabilitat i participació del consumidor 
en la conservació del medi ambient, en la 
consecució del desenvolupament sostenible 
i en la protecció de la dignitat i dels drets de 
la persona en els procediments de fabricació i 
distribució dels béns i productes, i la prevenció 
del sobreendeutament”.

L’ESTATUT 
DELS CONSUMIDORS 

I USUARIS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA CONSIDERA IMPORTANT 

REFORÇAR EN LA SOCIETAT NOUS HÀBITS 
I APTITUDS COM LA UTILITZACIÓ RACIONAL 

DELS RECURSOS, L’ADOPCIÓ DE CRITERIS 
ECOLÒGICS EN LES COMPRES O L’ELIMINACIÓ 

DELS RESIDUS QUE GENEREN ELS 
PRODUCTES DE CONSUM
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A la Comunitat Valenciana es
generen cada any més de dos milions
de tones de residus

ELS RESIDUS
QUE GENEREM
A la Comunitat Valenciana, igual que a la resta 
d’Espanya i la majoria de països desenvolupats, 
en les últimes dècades la generació de residus 
a les nostres llars ha anat creixent any rere any 
tant en quantitat com en varietat.

No fa massa anys, els residus que es produïen 
a les llars valencianes estaven formats 
majoritàriament per matèria orgànica. 
Actualment, en les bosses que baixem 
diàriament als contenidors trobem molts 

altres materials, com ara paper, cartó, plàstic, 
metalls, vidre, teixits, residus d’aparells elèctrics 
i electrònics, i fins i tot residus perillosos com 
piles botó o residus sanitaris.

Respecte a les quantitats de residus que 
generem, cada valencià produeix de mitjana 
1,40 quilograms de fem al dia. Això implica que, 
segons les dades de població de la Comunitat 
Valenciana per a l’any 2010 (5.099.274 habitants), 
cada dia es generen a la nostra Comunitat al 
voltant de 7.138.983 de quilos de fem.

La xifra total d’un any puja a 2.605.729.014 
quilos de fem, i per tant es pot afirmar que, a la 
Comunitat Valenciana, es generen cada any més 
de dos milions de tones de residus.
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Els residus que
generem es componen
bàsicament dels
materials següents:

3,5 
hores=

Orgànic 41%

Paper i cartó 18,89%

Plàstic 14,59%

Vidre 5,81%

Metalls fèrrics 4,39%
Tèxtils 4,2%
Terra i cendres 3,3%
Fusta 0,89%
Metalls no fèrrics 0,88%
Altres 5,95%

RECICLANT
UNA LLANDA 

S’ESTALVIA SUFICIENT 
ENERGIA  PER A FER 

FUNCIONAR UN TELEVISOR 
DURANT TRES 

HORES I MITJA
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Per a poder gestionar tota aquesta varietat
de residus, i en concret els residus 
d’envasos, a la Comunitat Valenciana s’ha 
desenvolupat un sistema de gestió
basat en la col·laboració entre 
administracions públiques, empreses 
envasadores i el consumidor final. El 
concepte clau és la recollida selectiva de 
residus urbans, que es fonamenta, al seu 
torn, en la separació en origen.

AMB L’ENERGIA QUE 
S’ESTALVIA AMB EL RECICLATGE 

D’UNA BOTELLA DE VIDRE, PODRIA
MANTENIR-SE ENCESA UNA

BOMBETA DE 100 WATTS
DURANT 4 HORES

= 4 hores
100W.
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Amb vista a facilitar al màxim aquesta recollida
selectiva, en l’actualitat a la Comunitat
Valenciana s’han posat a disposició de la
població tres tipus de contenidors per a la
recollida de residus d’envasos:

Contenidor groc: només residus d’envasos de
plàstic, llandes i brics.
Contenidor verd: només residus d’envasos de vidre.
Contenidor blau: només residus d’envasos de cartó
i paper.

Residus d’envasos
lleugers:

només residus
d’envasos de plàstic,

llandes i brics.

Residus d’envasos
de vidre:

botelles i pots de
vidre..., però no tasses,

plats, gots, pitxers,
copes, bombetes,
taps, espills, etc.

Residus d’envasos
de cartó i paper:

només residus
d’envasos de cartó 

(caixes de sabates, de 
galetes, de cereals, etc.), 
paper,periòdics i revistes.

Matèria orgànica
i resta:

fracció de matèria
orgànica d’aliments
i resta (residus no
identificats en els

anteriors).
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ELS RESIDUS
D’ENVASOS
Els residus d’envasos representen
quasi el 50% dels residus que generem
diàriament a les nostres llars.
Es classifiquen generalment en:

Amb l’objectiu d’optimitzar la gestió d’aquesta
varietat i quantitat de residus d’envasos que
es generen a Espanya, l’any 1997 va entrar en
vigor la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i
residus d’envasos, on s’estableix que les 
empreses envasadores han de fer-se càrrec
de la recollida selectiva dels envasos que
posen en el mercat.

Per a fer front a aquesta obligació, la llei 
esmentada reconeix com a alternativa el 
denominat sistema integrat de gestió (SIG), 
basat en la recollida separada dels residus 
d’envasos en contenidors específics situats a la 
via pública.

Les empreses envasadores paguen
als SIG una quantia, segons
la quantitat i el tipus d’envasos
que posen en el mercat.

Amb aquestes aportacions, els SIG,
com ECOEMBES i ECOVIDRIO, paguen
als ajuntaments el sobrecost
de la recollida selectiva.

Residus d’envasos
lleugers

Residus d’envasos 
de cartó i paper

Residus d’envasos 
de vidre

EN L’ACTUALITAT, EL 
50% DEL VOLUM DE RESIDUS 
DOMÈSTICS I EL 30% DEL SEU 

PES ESTÀ FORMAT PER
RESIDUS D’ENVASOS
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A la Comunitat Valenciana hi ha diversos SIG
encarregats de gestionar els diferents tipus de 
residus d’envasos que s’hi generen. Pel que fa 
a residus d’envasos lleugers i envasos de cartó 

i paper, parlem del SIG ECOEMBES, mentre que 
el SIG ECOVIDRIO és el responsable de la gestió 
dels residus d’envasos de vidre.

ECOEMBES (Ecoembalajes España, S.A.) és l’entitat
que gestiona els residus d’envasos lleugers
i envasos de cartó i paper a través dels 
contenidors groc i blau, respectivament.
És una societat sense ànim de lucre que té com 
a missió el disseny i el desenvolupament de 
sistemes dirigits a la recollida selectiva i
recuperació d’envasos usats i residus d’envasos 
per al posterior reciclatge i valorització.

La recollida d’envasos lleugers i d’envasos 
de cartó i paper a la nostra comunitat ha 
anat augmentant any rere any, entre altres 
circumstàncies, gràcies a la implicació de la
ciutadania.
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Residus d’envasos lleugers recuperats a la Comunitat Valenciana durant el període 2000-2009 (kg)

Residus d’envasos de cartó i paper recuperats a la Comunitat Valenciana durant el període 2000-2009 (kg)

Font: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Font: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
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ECOVIDRIO (Societat Ecològica per al Reciclatge 
d’Envasos de Vidre) és una associació sense 
ànim de lucre encarregada de la gestió del 
reciclatge dels residus d’envasos de vidre en tot 
Espanya. El seu objectiu principal és permetre 
que les empreses envasadores complisquen la 
normativa ambiental, mitjançant el reciclatge 
dels residus d’envasos de vidre.

A continuació es mostra que a la Comunitat 
Valenciana la recollida selectiva de 
residus d’envasos de vidre també ha anat 
progressivament augmentant al llarg dels últims 
anys:

Residus d’envasos de vidre recuperats a la Comunitat Valenciana durant el període 2000-2009 (kg)

Font: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient



Separant els
envasos a ta
casa, actives
la cadena del

reciclatge
Envasadors,
indústries
papereres i
vidrieres

Comerç

Consumidor

Llars

Contenidors

Planta de
classificació i
recuperació

Material
recuperat

CompostAgricultura

Compostatge



El camí dels residus
d’envasos a través del
funcionament dels sistemes
integrats de gestió (SIG)

Material
recuperat

Compostatge

Planta de
valorització

Rebuig

Planta de
transferència

Contenidor

Recuperadors

ECOPARC
(mobles,

electrodomèstics,
residus perillosos,

altres...)

Tot el que
no separes és

eliminat sense
aprofitament

Abocador controlat
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EL NOSTRE
PAPER COM A
CONSUMIDORS
El nostre paper com a consumidors resulta clau
per a col·laborar en el funcionament correcte
d’aquests sistemes integrats de gestió, i per a
això és de gran utilitat conèixer alguns
aspectes que s’exposen a continuació.

LA REGLA DE
LES TRES ERRES
Són àmpliament conegudes les tres erres:

REDUIR,
REUTILITZAR I
RECICLAR,
que, en aquest ordre de prioritat, són
fonamentals per a una correcta gestió dels
residus.

Però hi ha altres erres que també poden
completar les anteriors,

T’ATREVEIXES A PROPOSAR-LES?
REPENSAR: ABANS DE COMPRAR CAL PENSAR BÉ SI
NECESSITEM AQUELL PRODUCTE.

...

UNA 
TONA DE PAPER 

RECICLAT PERMET 
ESTALVIAR

25.000 LITRES
D’AIGUA
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El punt verd
El punt verd implica una “garantia de
recuperació” que indica que l’envasador ha
pagat perquè l’envàs d’aquell producte,
quan esdevinga residu, siga gestionat
correctament des del punt de vista
de la protecció de l’entorn; és a dir, que,
prioritàriament, es recicle o valoritze.

Aquest logotip assegura que, si el residu
d’envàs es deposita al contenidor correcte,
segons el material de què estiga fet l’envàs,
aquest entrarà en un circuit de reciclatge. Per 
això, perquè el sistema de gestió funcione, és
necessària la nostra implicació depositant cada
residu en el seu contenidor corresponent.

Ecoetiquetes
Distintiu atorgat per un organisme oficial
que certifica aquells productes que compleixen
una sèrie de requisits que garanteixen que
el seu procés d’elaboració és el més eficient
des del punt de vista ambiental. Ex.:
Ecoetiqueta Europea, Àngel Blau (Alemanya),
Cigne Blanc (Països Nòrdics), Enviromental
Choice (Canadà), NF Environnement (França).

Reciclable
(cercle de Möbius)
És el símbol més usat que identifica la
reutilització i el reciclatge dels materials.
El símbol s’usa només en productes que són
reciclables o inclouen contingut reciclat.
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QUÈ FER
AMB ELS
RESIDUS
D’ENVASOS
UNA VEGADA
HEM 
CONSUMIT
EL PRODUCTE
Quan adquirim un producte, el consumim i 
generem un residu d’envàs. Davant això, hi 
ha diverses opcions per a evitar  l’impacte 
ambiental. 

La primera seria la reutilització. Alguns dels 
residus d’envasos que generem a les nostres 
llars són fàcilment reutilitzables. Un dels 
exemples més clars són els pots de vidre 
que podem utilitzar una vegada i una altra 
per a conservar productes diferents dels que 
contenien quan els compràrem.



17

Quan la reutilització del residu d’envàs
no siga possible, la millor opció què
disposem per a col·laborar en la seua correcta
gestió és participar en la recollida selectiva.

D’aquesta manera els residus d’envasos podran
reciclar-se, és a dir, transformar-se de nou
en coses útils, sempre que reben la gestió 
necessària. Perquè això siga possible, és 
imprescindible que cada tipus d’envàs s’hi
deposite de manera diferenciada.
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ALGUNS
TRUCS:
Utilitza una bossa de supermercat
per a acumular els envasos lleugers
a casa. Quan estiga plena, li fas un 
nuc i directament al contenidor 
groc.

Buida els envasos per complet
perquè no desprenguen males olors 
mentre els emmagatzemes a casa.

Plega els brics i xafa les botelles 
de plàstic i llandes. Així ocuparan 
menys espai.

Pots utilitzar el carro de la compra 
per a anar guardant envasos de 
cartó i paper (que no taquen ni fan 
olor) i portar-los al contenidor 
blau quan vages a comprar.



19

PER A COL·LABORAR EN EL PROCÉS DE
RECICLATGE DELS RESIDUS D’ENVASOS,
PODEM TROBAR ALS NOSTRES POBLES I 
CIUTATS DIFERENTS TIPUS DE CONTENIDORS 
ON DEPOSITAR DE MANERA SEPARADA 
AQUESTS RESIDUS

RECORDA QUE SEMPRE PODRÀS ACUDIR A 
L’ECOPARC DEL TEU MUNICIPI

SERIES CAPAÇ DE
SITUAR CADA TIPUS DE
RESIDU D’ENVÀS
AL CONTENIDOR
CORRESPONENT?
La solució la pots
trobar en la pàgina
següent
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CONTENIDOR QUÈ HEM DE DEPOSITAR QUÈ NO HEM DE DEPOSITAR

RESIDUS
D’ENVASOS
LLEUGERS

Les botelles, pots, caixes,
safates i terrines de plàstic.
Els embolcalls de plàstic.
Les llandes i pots d’acer o
d’alumini.
Les safates d’alumini.
Els brics o cartons de llet, 
suc, vi, etc.
Les bosses del supermercat.
Els taps de pots i botelles.

Els productes sanitaris: xeringues, bosses de 
plasma o pots per a la presa de mostres.
Els utensilis dedicats a transportar
equipatge o documents, com ara maletes,
portafolis, carteres, bitlleteres.
Els plàstics que no siguen envasos (carrets
de la compra, joguets, cadires, etc.)
Altres utensilis com ara encenedors, recanvis 
d’estilogràfiques, bolígrafs o cassets.
Les botelles de vidre i caixes de cartó, ja
que tenen els seus contenidors específics.
La roba i el calçat.
Els utensilis de cuina, paelles i ferramentes.

RESIDUS
D’ENVASOS
DE VIDRE

Botelles de vidre: botelles
de refrescos, sucs, vins,
licors, etc.
Pots i flascons de vidre, de
conserves, melmelades o
perfums.

Els taps i les tapadores dels envasos han de
tirar-se al contenidor groc juntament amb la
resta d’envasos de plàstic i metall.
Els elements de vidre, com ara gots, copes;
elements de terrissa o percellana, com 
plats, pitxers, tasses, i altres elements com 
bombetes, finestres, espills, llunes de cotxe, 
taules de vidre, etc., no han de depositar-se 
a l’iglú.
Els envasos de vidre de medicaments, que
tenen un circuit específic de reciclatge, no
s’han de mesclar amb el vidre normal.
Els articles de qualsevol altre material que
no siga vidre, com ara ceràmica, porcellana,
argila, rajola o pedra.

RESIDUS
D’ENVASOS
DE CARTÓ I
PAPER

Folis, papers, cartes i sobres.
Periòdics i revistes.
Caixes de cartó, com ara 
caixes d’ous, de cereals, de 
galetes, de sabates, etc.
Tiquets de la compra, 
cupons, factures, etc.

Brics.
Tovalles o tovallons de paper.
Material brut amb aliment, com caixes de
pizza.
Caixes revestides amb cera, metall o un altre
material que no siga paper o cartó.
Fotografies i radiografies.
Fustes, bosses de plàstic i, en general,
qualsevol material que no siga paper.
Les caixes dels medicaments, que tenen un 
circuit específic de reciclatge.
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UNA SEGONA
VIDA PER ALS 
RESIDUS
D’ENVASOS
Els residus d’envasos que depositem als contenidors de
recollida selectiva (groc, verd o blau) s’utilitzaran, gràcies
al nostre xicotet esforç per a depositar-los de manera separada,
i així generar nous productes.

Amb les llandes d’alumini es pot fabricar qualsevol altre producte 
d’alumini, perquè aquest material és altament reciclable, 
com ara bicicletes, noves llandes, peces per a electrodomèstics, 
prestatgeries, canonades, etc.

Amb 40 botelles de plàstic es pot fabricar un folre polar.
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Amb els envasos de plàstic es poden elaborar coses tan variades com bosses, canonades per a 
reg, moquetes o bosses de fem. Amb els brics es poden fabricar aglomerats amb els quals es 
poden fer oueres, caixes, bosses de mà, etc.

Els envasos de cartó i paper es transformen en pasta de paper, i amb aquesta es fa paper 
reciclat.

El vidre és un material reciclable al 100%, característica bàsica que permet que de cada 
botella, pot o flascó puga obtenir-se’n un altre d’igual.
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Contenidor groc:  
sols residus d’envasos de 

plàstic, llaunes i brics.

Contenidor verd: 
sols residus d’envasos de 
vidre, com botelles i pots 

de vidre.

Contenidor blau:
sols residus d’envasos de 

cartó, paper, periòdics i 
revistes.

Separant els envasos a casa 
actives la cadena del reciclatge. 

Recorda


