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Què hi trobaràs en 
aquesta guia? 
Informació sobre els problemes 
que causen els residus que 
generes en el teu dia a dia 
i solucions als mateixos, 
classificades pel seu nivell 
d’eficàcia. Perquè et resulti senzill 
realitzar algunes de les mesures 
plantejades, també disposaràs d’un 
apartat de material complementari. 
A més, trobaràs informació 
sobre les noves regulacions 
autonòmiques en matèria de 
residus.

Informació sobre els 
problemes que causen els 
residus que generes en el 
teu dia a dia

Nivell amateur

Nivell avançat

Nivell expert

Mesures per prevenir 
residus

Material i informació 
complementària 

Informació sobre les 
regulacions de la Llei 
8/2019, de 19 de febrer, de 
residus i sòls contaminats de 
les Illes Balears

Iconografia  
de la guia
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Higiene
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Compra productes d’higiene cor-
poral en envasos grans, preferi-
blement amb dispensadors, i que 
no vinguin embolicats en plàstic 
o un altre envàs superflu. 

1. Higiene corporal i cosmètica 
Productes

Què són i com distingir  els produc-
tes d’higiene i cosmètica econaturals 
certificats? 

Troba establiments on comprar pro-
ductes d’higiene i cosmètica sostenibles 

Mesura anterior + utilitza produc-
tes d’higiene i cosmètics econatu-
rals certificats. 

Tria o combina alguna de les se-
güents opcions: 
 - Compra productes d’higiene i 

cosmètica a granel o en for-
mats sòlids. 

- Fets a les Illes Balears i econa-
turals. 

- Fes-los tu mateix.

A partir del 20 de març de 2021, queda 
prohibida la venda de productes cos-
mètics d’aclarit (pasta de dents, exfo-
liants, xampús, gels, etc) i de neteja de 
la llar que continguin microperles (mi-
croplàstics amb funcions exfoliants).  

Només cal que entris en el bany, i comp-
tis el nombre d’envasos d’un sol ús que 
tens, per  adonar-te’n de la gran quanti-
tat d’escombraries que generem quan 
ens netegem i empolainem. Uns residus 
als quals s’hi sumen els ingredients con-
taminants que solen contenir aquests 
productes, que, en molts casos, en no 
ser retinguts pels sistemes de filtració 
de les aigües residuals, acaben abocats 

en el medi ambient. Actualment, s’esti-
ma que el 2% dels microplàstics allibe-
rats en els oceans provenen d’articles 
d’higiene personal i cosmètics. 

No fa falta embrutar tant per a cuidar-se.

Receptes de productes d’higiene i cos-
mètica, recomanades per l’Associació 
Vida Sana 

Sabies que, emprant xampús en en-
vasos grans, una família pot estalviar 
aproximadament 90 € anuals i reduir 
un 42% la quantitat de residus generats. 

https://ecoestetica.org/wp-content/uploads/2017/07/zcard_web-version-2017.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
https://www.tutallernatural.com/content/16-tu-taller-cosmetica
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_tecnica_definitiva.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_tecnica_definitiva.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_tecnica_definitiva.pdf
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A partir del 20 de març de 2025 que-
da restringida la venda de maquinetes 
d’afaitar d’un sol ús, excepte les d’ús so-
ciosanitari. A més, les que es comer-
cialitzin hauran d’estar fetes amb ma-
terials reciclables. 

Evita les fulles d’un sol ús. Utilitza 
les que tenguin el mànec durador i 
les fulles reemplaçables. 

MADE 
SPAIN

Milers de milions de fulles d’afaitar de 
plàstic d’un sol ús, un utensili que ac-
tualment no es recicla, acaben tots els 

anys cremades, en abocadors, o aban-
donades en l’entorn. Amb alguna de les 
següents alternatives pots contribuir a 

reduir la gran quantitat de residus que 
genera aquest article d’higiene.

Troba establiments on comprar acces-
soris d’higiene i cosmètica sostenibles 

Sabies que hi ha una varietat mallorquina 
de la Luffa (Luffa cylindrica)? En aquest  
enllaç trobaràs informació sobre on com-
prar-la i com cultivar-la. 

Manteniment de l’esponja de Luffa: 
	– Aclarir després de cada ús, escórrer 

i deixar assecar a l’aire. Guardar en 
un lloc sec. 

	– Per eliminar eventuals bacteris es 
recomana, de tant en tant, ficar l’es-
ponja humida al microones entre 
10 i 20 segons. 

	– En cas de canviar de color o olo-
rar malament, tira-la al cubell de la 
fracció orgànica o compostadora 
domèstica. 

La majoria d’aquests estris vénen enva-
sats i estan fets de plàstic difícilment re-
ciclable. A més, a mesura que es van fent 
servir, desprenen microfibres de plàstic 
que acaben contaminant el medi am-
bient, especialment la mar. 

Hi ha maneres de netejar el cos men-
ys contaminants.

Empra aquests utensilis fabricats 
a partir de cel·lulosa compostable. 
Els més populars són els que estan 
fets a partir de luffa: una planta que 
produeix un fruit amb una textura 
similar a la d’una esponja.

Esponges, manyoples i raspalls

Fulles d’afaitar 

Mesura anterior + que estiguin fabri-
cats el més a prop possible: Balears 
o l’Estat espanyol. També et pots 
animar a conrear aquesta planta i 
fer la teva pròpia esponja. 

Escull o combina alguna de les se-
güents opcions: 
 - Fulles d’afaitar d’acer inoxidable 
amb fulla reemplaçable. 

 - Maquinetes elèctriques  
recarregables. 

https://www.statista.com/statistics/285890/usage-of-disposable-razor-blades-shavers-in-the-us-trend/
https://www.statista.com/statistics/285890/usage-of-disposable-razor-blades-shavers-in-the-us-trend/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.varietatslocals.org/wp-content/uploads/2020/11/Cataleg_AVL_2021_FINAL.pdf


9

Empra gotes i esprais per netejar-te 
les orelles. 

Utilitza un drap suau, humit i amb 
sabó per netejar-te les orelles. 

Evita els bastonets de plàstic d’un 
sol ús. Opta pels fabricats a partir 
de cel·lulosa. Després d’usar-los no 
els llencis al vàter. 

Si tens dubtes sobre quina opció triar 
consulta amb l’especialista. 

Els bastonets de plàstic d’un sol ús, un 
estri no reciclable i que triga centenars 
d’anys a degradar-se, són un dels 10 
productes de residus plàstics més co-
muns a les platges d’Europa. Perquè et 
facis una idea de la quantitat de residus 
que genera aquest article, només a An-
glaterra es consumeixen uns mil vuit-
cents milions de bastonets de plàstic 
cada any. Amb un simple canvi d’hàbit 
podem començar a prevenir aquesta 
immensa i absurda quantitat de residus.

Bastonets per a les orelles

A partir del 20 de març de 2021, que-
da prohibida la venda de basto-
nets per a les orelles que no es-
tiguin fets de material com-
postable..

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch/briefing
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch/briefing
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-rallies-commonwealth-to-unite-on-marine-waste
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-rallies-commonwealth-to-unite-on-marine-waste
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Almenys a la llar, no facis servir to-
valloletes humides per netejar-te. 
En el seu lloc utilitza el bidet o una 
dutxa higiènica i tovalloletes reu-
tilitzables 

Tirar-les pel vàter genera greus embus-
sos que poden provocar abocaments 
d’aigües residuals sense tractament i im-
portants sobrecostos de manteniment 
a la xarxa de clavegueram i depurado-
res. Per exemple a Palma, el 2018 es 
van retirar més de 1.000 tones de re-
sidus, molts d’ells de tovalloletes hu-
mides, que obstruïen la xarxa de cla-
vegueram i depuradores. Aquesta fei-
na va suposar un cost de 375.000 € 
en reparacions i gestió de residus. Ad-
quirint algun dels següents hàbits pots 
contribuir a evitar aquesta despesa de 
diners públics i protegir el medi ambient. 

A partir del 20 de març de 2021, en 
els envasos i punts de venda de tova-
lloletes humides, s’ha d’informar sobre 
les dificultats que representa la gestió 
d’aquest residu i els seus efectes adver-
sos sobre el medi ambient, en cas de 
llençar-les al vàter. 
 

No alimentis el monstre de la to-
valloletes! No llencis les tovallole-
tes pel vàter. No hi ha cap marca 
ni cap tipus de tovalloleta que es 
puguin tirar pel vàter. Després de 
fer-les servir diposita-les al cubell 
d’escombraries. 

Tovalloletes humides 

No alimentis al Monstre
No tiris tovalloletes humides,
compreses ni altres residus
al vàter. Utilitza la paperera!

Almenys en la llar, substitueix les 
tovalloletes humides per paper hi-
giènic.

https://www.emaya.es/ciclo-agua/consumo/no-alimentes/
https://www.emaya.es/ciclo-agua/consumo/no-alimentes/
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Què certifiquen les sigles FSC? 
Garanteixen que el 100% del producte 
prové d’una gestió forestal sostenible. 
També hi ha el FSC mix que certifica 
que el producte pot provenir parcial-
ment de material reciclat, boscos amb 
certificació FSC o de “fusta controlada”.

Només a l’Estat espanyol fem servir 
341.056 tones de paper higiènic a l’any, 
81 rotllos de paper per persona. Aquest 
consum, juntament amb el de la res-
ta de països de tot el món, és una les 
principals causes de la  pèrdua de bos-
cos boreals  i de milions d’éssers vius, 
a més d’una font de generació de resi-
dus. Adoptant alguna de les següents 
mesures pots reduir o evitar els perju-
dicis ambientals associats a l’ús del pa-
per higiènic.

Compra paper higiènic en for-
mats grans i amb el certificat FSC. 

Paper higiènic

Compra el paper higiènic 100% 
reciclat i sense tints. 

Utilitza el bidet o una dutxa higiè-
nica per a reduir al mínim el teu 
consum de paper higiènic.

81 
rotllos 
anuals

https://www.statista.com/chart/15676/cmo-toilet-paper-consumption/
https://www.nrdc.org/sites/default/files/issue-tissue-how-americans-are-flushing-forests-down-toilet-report.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/issue-tissue-how-americans-are-flushing-forests-down-toilet-report.pdf
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1,1% 
dels residus 
municipals 

Els bolquers d’un sol ús no són recicla-
bles i són un dels productes que més 
residus generen a tot el món. A Balears, 
en el 2018, es van produir 9.567 tones 
de residus de bolquers: l’1.1% de totes 
les escombraries municipals genera-
des. Per a evitar o reduir aquesta 
gran quantitat de residus et pro-
posem els següents consells.

Emprant bolquers reutilitzables, durant els 
dos primers anys del bebè, evites tirar a 
les escombraries fins a 5.000 bolquers 
(més d’una tona de residus no reciclables) 
i pots arribar a estalviar fins a 1.000€.

Informació sobre l’ús i manteniment dels 
bolquers reutilitzables.

Els bolquers ecològics estan fets de ma-
terials més respectuosos amb el medi 
ambient, però NO són compostables. 

Compra paquets de bolquers de 
mida gran.

2. Bolquers

Mesura anterior + que els bolquers 
siguin ecològics certificats. 

Empra bolquers de tela reutilitza-
bles. Quan estiguis molt de temps 
fora de casa, si ho consideres ne-
cessari, pots optar per emprar bol-
quers d’un sol ús.

1 
tona de 
residus

=

https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://consumconscient.rezero.cat/culets-sense-plastic/
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1.592 
tones anuals de residus

COPA MENSTRUAL
Recipient flexible, fet en la majo-
ria de casos de silicona mèdica, 
que s’introdueix a la vagina per re-
collir el flux. Poden arribar a tenir 
una vida útil de 10 anys. Són ren-
tables i reutilitzables. 

Durant 2018, a les Balears, es van con-
sumir més de 132 milions d’unitats de 
productes menstruals, l’equivalent a 
generar 1.592 tones de residus no re-
ciclables. 

Ús i manteniment  de la copa, calces 
i compreses menstruals.

3. Higiene menstrual
El que taca no és la sang 

COMPRESES DE TELA 
REUTILITZABLES
Estan compostes per diverses ca-
pes de teixits absorbents que re-
tenen el flux menstrual i una capa 
impermeable per evitar que tras-
passi la roba interior. S’uneixen a 
la roba interior mitjançant fermalls 
de pressió o velcro. Són rentables i 
reutilitzables. 

CALCES MENSTRUALS
Absorbeixen i retenen el flux mens-
trual mitjançant una sèrie de capes, 
de cotó i materials impermeables i 
antibacterians, disposades a la zona 
de l’entrecuix. Són rentables i reu-
tilitzables. 

Preu 
mitjà per 
unitat (€)

Costos 
totals (€)

Costos 
anuals (€)

Estalvi 
econòmic 
total (€)

Estalvi 
econòmic 
anual (€)

Residus 
totals (Kg)

Residus 
a l’any (g)

Residus 
estalviats 
(Kg)

Residus 
estalviats a 
l’any (Kg)

Compreses i tampons d’un sol ús 0,15 2.500,00 69,44 0 0 179,71 4.992,00 0 0

Calces menstruals 30 1.440,00 40,00 1.060,00 29,44 3,84 106,67 175,87 4,88

Compreses de tela reutilitzables 10 960,00 26,67 1.540,00 42,78 2,4 66,67 177,31 4,92

Copa menstrual 25 144,00 4,00 2.356,00 65,44 0,14 4,00 179,56 4,98

Cost ambiental dels productes menstrualsCost econòmic dels productes menstruals

Ni de bon tros cal generar aquesta enor-
me quantitat de residus per retenir el flux 
de la menstruació. Existeixen alternati-
ves més sanes i molt més sostenibles
i econòmiques per a fer-ho. 

Una dona que utilitza la copa mens-
trual, en lloc d’articles menstruals d’un 
sol ús,  pot estalviar-se, al llarg de tota 

la seva vida fèrtil, 2.350 € i evitar ge-
nerar 179 kg de residus no reciclables. 
 

Dades de la Guia cap a una menstruació residu zero, elaborada per Rezero.

Escull o combina una de les següents 
opcions: 

https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Resum_Executiu_Balears-1.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Resum_Executiu_Balears-1.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Guia-NouPeriode-Rezero.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Guia-NouPeriode-Rezero.pdf
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 - Utilitza pasta de dents 
ecològica certificada. 

Pasta de dents sòlida. Es pot trobar en 
forma de pastilla efervescent (una per 
cada rentat) i en forma de bloc (s’ha de 
fregar el raspall 2 o 3 vegades sobre les 
pasta a cada rentat). Tots dos formats 
compleixen la mateixa funció que la con-
vencional. També hi ha col·lutori bucal en 
format de pastilles efervescents. 

Mapa de prevenció de residus: troba 
establiments on adquirir productes d’hi-
giene prevenint la generació de residus. 

Receptes per fer pasta de dents casola-
nes, recomanades per odontòlegs. Davant 
qualsevol dubte consulta a l’especialista. 

Els tubs de la pasta de dents estan fa-
bricats a partir de plàstics laminats i al-
tres materials que, encara que s’han de 
tirar al contenidor groc, són difícilment 
reciclables. A més, la majoria d’aquests 
productes contenen microesferes (mi-
croplàstics), i altres potencials conta-
minants ambientals, que no són retin-

guts pels sistemes de filtració de les ai-
gües residuals i acaben abocats en el 
medi ambient. 

Existeixen alternatives per rentar-se les 
dents que redueixen o eviten la gene-
ració d’aquests residus.

Compra els tubs de pasta de dents 
en envasos grans, preferiblement 
sense que estiguin continguts en 
envasos secundaris de cartró o 
de plàstic. 

4. Higiene bucal
Pasta de dents

Tria o combina alguna de les se-
güents opcions: 
 - Adquireix la pasta de dents en en-
vasos de vidre o cartró (sol pre-
senta-se en format sòlid). 

 Fes la teva pasta de dents.  

Pasta  
de dents

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.dentaly.org/es/limpieza-dental/como-hacer-pasta-de-dientes-casera/


15

MADE 
IN

SPAIN

Prop del 1% dels residus plàstics que 
acaben al fons marí provenen de ras-
palls de dents. Per reduir la generació 
d’aquest residu, no reciclable i que, per 
tant, NO s’ha de llençar al contenidor 
groc, la clau està en adoptar mesures 
vinculades a la reutilització i la substi-
tució de materials. 

Tria una de las següents opcions:
 - Utilitza un raspall de dents amb 
el capçal intercanviable

Raspall de dents 

Fes servir algun dels raspalls an-
teriors, però fabricat el més a prop 
possible: Balears o l’Estat espanyol. 

 -  Utilitza un raspall de dents el mà-
nec del qual estigui fet al 100% de 
cel·lulosa.  Quan s’acabi la vida útil 
del raspall llença’l al cubell de la 
fracció orgànica. Si les truges no 
són compostables lleva-les amb 
un alicate. 

https://www.residuosprofesional.com/residuos-plasticos-mar-cepillos-dientes/
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4. 
Adquireix productes K.M 0.

5. 
Compra el màxim nombre de 
productes a granel o en envasos 
reutilitzables.

6. 
Si compres productes envasats 
d’un sol ús prioritza els formats 
grans, els envasos fets de me-
tall, paper o vidre davant els de 
plàstic i evita els embalatges 
superflus.

Les 13 claus  
per prevenir  
residus

1. 
Rebutja tots aquells productes o 
utensilis d’un sol ús que et donin 
sense que els demanis.

2. 
Informa’t. Esbrina on i com com-
prar productes prevenint residus.

3. 
Disposa de material necessari 
per fer la compra prevenint re-
sidus.

 Producte
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10. 
Beu aigua d’aixeta o contracta un 
servei d’aigua a domicili amb dis-
pensadors i bidons reutilitzables.

11. 
Fes-ho tu mateix. 

12.
Reutilitza, repara i recicla.

13. 
Promou en el teu entorn aquest 
tipus de mesures. Difon aquesta 
guia. 

7. 
Evita comprar estris i productes 
d’un o pocs usos.

8. 
Evita comprar productes que 
continguin substàncies tòxiques.

9. 
Compra la roba justa per sen-
tir-te bé i cuida-la. Dóna o ven la 
que no facis servir.

 ] Dóna
 ] Ven
 ] Intercanvia

RESIDU 
ZERO






