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

Embalatge primari

La generació
d’envasos i
embalatges a
nivell estatal és
de...

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

7,8

Embalatge terciari
o reembalatge

milions
de tones
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que es
classifiquen en
3 tipologies
segons el seu ús
en la cadena de
transport.

Transporta diversos
embalatges secundaris
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prevenció

però segons
la piràmide de
prioritats en la
gestió de
residus, podrien
tenir una millor
valorització.

Actualment, es
valoritzen
gran part dels
envasos de
fusta industrial

reutilització
reciclatge

11%

valorització
energètica

valorització
energètica

reciclatge
material
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reutilitzar els embalatges el
major número de vegades és
la solució més econòmica i
sostenible si no es pot evitar
produir-los

Algunes de
les opcions de
reutilització
d’envasos de
fusta industrial
són:

IMPULSEN:

(Federación Española del
Envase de Madera y sus
Componentes)

REPARACIÓ

Els elements trencats se substitueixen
per altres de característiques similars

DECORACIÓ

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

MAGATZEM

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

TRANSPORT

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

AMB EL SUPORT DE:

REUTILITZACIÓ D’EMBALATGES DE FUSTA INDUSTRIALS
Sovint, els embalatges, un cop
finalitzada la seva funció retornen a
l’empresa com a residu i s’acaben
destruint.

És possible donar-los un altre ús
deixant de considerar-los residus i
afavorint així la seva circularitat.

Gràcies al projecte, els
embalatges de fusta de
HUAYI i VAHLE es van
convertir en un recurs per a
escoles, entitats i per a la
societat en general.

Les caixes també
poden ser elements
decoratius permanents
o per esdeveniments
concrets.

Les caixes de fusta
permeten guanyar espai
d'emmagatzematge i
bancs per seure.
A les caixes de fusta de
Vahle, l’Escola Agnès
Armengol de Sabadell els
dona una altra utilitat.

L'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i el Nodus
Barberà utilitzen les caixes
en els seus esdeveniments.

En els patis de les escoles
es poden convertir en
casetes, bancs, etc. per
jugar i per
emmagatzemar joguines.
Ús de les caixes en una
jornada participativa de
l’escola Serraperera de
Cerdanyola del Vallès amb
alumnes, família i docents.

Fins i tot es poden
utilitzar en tallers de
sensibilització social.
Dins el Programa de
Sensibilització en
Emprenedoria de
l’Ajuntament de Sabadell.

Tens embalatges secundaris o de qualitat o estàs interessat en utilitzar-ne?
Contacta amb nosaltres: info@simbiosiindustrial.com

