
IMPULSEN: AMB EL SUPORT DE:

7,8 
milions 
de tones

REUTILITZACIÓ
D’EMBALATGES

La generació 
d’envasos i 

embalatges a 
nivell estatal és 

de...

reciclatge

valorització
   energètica

prevenció

reutilització

reutilitzar els embalatges el 
major número de vegades és 
la solució més econòmica i 

sostenible si no es pot evitar 
produir-los 

REPARACIÓ

DECORACIÓ

MAGATZEM

TRANSPORT

Els elements trencats se substitueixen
per altres de característiques similars

Les caixes de fusta i els palets poden
convertir-se en part d’aparadors o estants

Els embalatges terciaris de fusta són un bon 
element d’organització d’estoc o materials

La resistència de la fusta fa que sigui un bon 
material per fer transport de mercaderies

reciclatge
materialvalorització

energètica
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Embalatge primari
És l’empaquetatge que 
està en contacte directe 
amb el producte

Embalatge secundari
S’empra per a transportar 
embalatges primaris o 
productes dins dels seus 
envasos

Embalatge terciari 
o reembalatge
Transporta diversos 
embalatges secundaris

que es 
classifiquen en 
3 tipologies 

segons el seu ús 
en la cadena de 

transport.

Actualment, es 
valoritzen 

gran part dels 
envasos de 

fusta industrial

però segons
la piràmide de 
prioritats en la 

gestió de 
residus, podrien 
tenir una millor 

valorització.

Algunes de 
les opcions de 
reutilització 
d’envasos de 

fusta industrial 
són:
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REUTILITZACIÓ DE CAIXES DE FUSTA INDUSTRIALS

hi ha empreses que reben la seva matèria 
primera dins d’envasos en forma de grans 
caixes de fusta, que no saben valoritzar i les 
acaben llençant o triturant... 

ISIDRO TORRAS
les utilitzà com a element
decoratiu en un dels seus
actes

les utilitzà com a element
decoratiu en un dels seus
actesles utilitza com a

magatzematge dins de les
seves instal·lacions

n’està utilitzant 8
per als serveis de
joventut, escola
d’adults, medi
ambient, biblioteca
i policia

ha aconseguit trobar
destins per a la seva

reutilització

< 2km
de traslllat

< 4km
de traslllat

email@email.com

< 4km
de traslllat


