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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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Alimentació
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Evita totes les bosses d’un sol ús 
per transportar la compra. Adqui-
reix bosses reutilitzables duradores 
(de tela, d’espart, de ràfia, etc) i / o 
un carro o motxilla. 

Cada ciutadà espanyol utilitza aproxi-
madament 151 bosses de plàstic d’un 
sol ús a l’any. El que vol dir que a tot 
l’Estat es consumeixen aproximada-
ment 7.154.696.204 bosses de plàstic 

anualment. Un simple canvi d’hàbits 
pot evitar que es generi aquesta inne-
cessària i enorme quantitat de residus. 

A partir del 20 de març de 2021 es pro-
hibeix la distribució de bosses lleuge-
res de plàstic d’un sol ús a les Balears. 
A més, les molt lleugeres (les de la frui-
ta i verdura) només podran estar fetes 
de material compostable.

No facis servir bosses de plàstic d’un 
sol ús per transportar la compra. 

Bosses

1. Compra

Bosses, paquets, ampolles, safates, 
llaunes, xarxes, film transparent, pa-
per de plata, tetra brics, taps, xapes, 
i altres envasos lleugers d’un sol ús 
(principalment de plàstic) s’han con-
vertit en els nostres mitjans per com-
prar i transportar aliments. Però tam-
bé en una de les principals fonts de 
generació de residus: actualment el 
9.7% dels residus municipals de les 
Illes Balears són envasos (tenint en 
compte el pes. Si ho mirem per volum 
aquesta xifra es multiplica) 

Tot i que és cert que la majoria d’aquests 
envasos es poden reciclar, aquesta ac-
ció, que és fonamental, no és suficient 
per contrarestar els danys ambientals 
que provoquen. A continuació et plan-
tegem accions prioritàries per prevenir 
la generació d’aquests residus.

9,7% 
dels residus 
municipals

= 151 
bosses a l’any

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_id=480&procedure_suborg_responsable=11&by=theme
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_id=480&procedure_suborg_responsable=11&by=theme
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
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Material necessari per fer la compra 
a granel: 
	– Verdures, fruites, cereals, llegums i 

espècies: malles, bosses de tela i 
pots de diferents mides. 

	– Carn, peix, ous o productes proces-

sats: carmanyoles, oueres i pots 
de diferent grandària. 

	– Transportar la compra: carros, mo-
txilles, bosses de tela, d’espart o 
de ràfia. 

En cas que no trobis tots els productes 

que necessites a granel, prioritza la com-
pra d’aquells que estiguin envasats en vi-
dre o paper, en comptes de plàstic.

Compra tota la fruita i la verdura a 
granel emprant les teves pròpies 
bosses i envasos reutilitzables. 

Aliments frescos

Mesura anterior + cereals, llegums, 
fruita seca, te i infusions. 

Mesures anteriors + la resta de pro-
ductes frescos de consum habitual: 
carn, peix, ous, etc. 
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A partir del 20 de març de 2021, bars, 
restaurants, cafeteries, hotels i qualse-
vol altre establiment de el sector HO-
RECA no podran fer servir monodo-
si alimentàries ni estris d’un sol ús als 
seus establiments. La restricció de les 
monodosi no s’aplicarà mentre perdu-
rin les mesures de salut pública vincu-
lades a l’estat d’alarma.

Per què és recomanable evitar o reduir 
l’ús dels envasos tetrabric? 

Perquè el seu reciclatge és complex 
i parcial: són envasos composts  per 
6 capes de 3 tipus de materials, dels 
quals, actualment, només es recicla el 
cartró (el 75% de l’envàs). L’alumini (5% 
de l’envàs) i el plàstic (20% de l’envàs) 
acaben en abocadors o incinerats. 

Compra’ls en envasos grans, sen-
se que això impliqui el malbarata-
ment de menjar. 

Aliments processats i ultraprocessats

Mesures anteriors + :
Evita comprar brou i sucs en for-
mat tetrabric.

Mesures anteriors +: 
Cuina la majoria de plats precui-
nats que sols consumir amb ali-
ments frescos comprats a granel 

No compris aliments doblement 
envasats en plàstic 

Evita comprar aliments en format 
monodosi (sobres de salses, sal, 
sucre, etc.).  

https://www.tetrapak.com/es/packaging/materials
https://www.tetrapak.com/es/packaging/materials
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/Tetrabrik-residuo-nadie-reciclar-Espana_0_867213358.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/Tetrabrik-residuo-nadie-reciclar-Espana_0_867213358.html
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A partir del 20 de març de 2021, no es 
podran vendre llaunes i ampolles de be-
gudes subjectes amb anelles de plàstic. 

On comprar aliments KM.0 

Troba grups de consum de produc-
tes locals 

Calendari de productes de temporada 

Consumeix aquestes begudes en 
ampolles de vidre o llaunes. Des-
prés diposita les llaunes al conte-
nidor groc i les ampolles de vidre 
al contenidor verd (les xapes van 
a el groc). 

Compra, com a molt, 6 aliments 
(frescos o processats) de països 
estrangers a la setmana. 

Refrescs i alcohol

KM.0

Mesura anterior +, sempre que sigui 
possible, que les begudes siguin de 
producció local 

Adquireix la major part dels teus 
aliments en mercats locals o co-
merços on venguin productes KM.0 
i de temporada. També pots optar 
per inscriure’t en un grup de con-
sum d’aliments de producció local. 

Compra, com a molt, 2 aliments 
(frescos o processats) de països 
estrangers a la setmana. 

La reducció de petjada de carboni que 
aconsegueixes prevenint residus es pot 
veure contrarestada si compres pro-
ductes fabricats en països llunyans. 
Per tant, aposta per aliments locals i 
de temporada que, a més, solen estar 
menys envasats i, en molts casos, són 
més econòmics. 

 Producte

Compra, com a molt, 4 aliments 
(frescos o processats) de països 
estrangers a la setmana. 
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És potable l’aigua d’aixeta a Balears? Sí, 
en la majoria de municipis de les illes, 
encara que en alguns té un sabor es-
pecialment fort a causa del seu alt con-
tingut en sals minerals. En aquest en-
llaç pots consultar si l’aigua de la teva 
localitat és potable. 

Com puc canviar el gust de l’aigua d’aixe-
ta? Deixa reposar l’aigua 30 minuts en 
una gerra perquè s’evapori el clor que 

conté i, després, posa-la a la nevera. 
Si el seu sabor segueix sense convèn-
cer-te, prova alguna d’aquestes opcions.

Quin és el benefici ambiental i econòmic 
de beure aigua d’aixeta? Si habitualment 
beus aigua en ampolles de plàstic d’un 
sol ús de 1.5 L evitaràs llençar a les es-
combraries entre 365 i 410 ampolles 
de plàstic a l’any. A més, t’estalvies apro-
ximadament entre 150 i 200 € anuals. 

Quin és el benefici de beure aigua en 
garrafes? Usant garrafes de 8 litres, 
en comptes d’ampolles de 1.5 litres, re-
dueixes gairebé a la meitat el plàstic em-
prat per beure aigua i pagues un 25% 
menys per aquesta beguda. 

Compra l’aigua en garrafes.  

Aigua

Contracta un servei d’aigua a do-
micili amb dispensadors i bidons 
reutilitzables. 

Beu aigua d’aixeta. 

Estalvies 
Entre 150 i
250 € anuals

Evites
Entre 365 i 410
botelles de 1,5 L

https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionEntrada.do
https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionEntrada.do
https://www.iagua.es/blogs/luis-martin-martinez/mitos-y-timos-agua-filtros-osmosis
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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Aigua no
envasada
gratuïta

Des del 22 de febrer de 2019, els bars, 
cafeteries, restaurants i similars tenen 
l’obligació d’oferir al ciutadà la possi-
bilitat de consumir aigua no envasa-
da de manera gratuïta i complemen-
tària a l’oferta de l’establiment. 

A partir del 20 de març de 2021, a 
les instal·lacions públiques de les Illes 
Balears s’instal·laran fonts d’aigua po-
table o, alternativament, se subminis-
trarà aigua en envasos reutilitzables.
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On tir les càpsules d’alumini i plàstic?: 
No les dipositis al contenidor groc, ja que, 
de moment, no està preparat per a això: 
no es reciclaran i entorpeixen el procés 
de separació d’envasos lleugers. Porta-les 
a punts de recollida establerts pel fabri-
cant (botigues pròpies, grans superfícies, 
mercats, etc.) o a la deixalleria. 

On tir les càpsules compostables? La 
majoria d’envasos compostables, inclo-
ses les càpsules de cafè, es composten 
en condicions industrials i no domèsti-
ques. Per tant, després del seu ús, s’han 
de llençar al cubell de la fracció orgàni-
ca que després recullen els ajuntaments.

Si empres màquines de cafè de càp-
sules, separa les càpsules per al seu 
reciclatge i porta-les a punts de re-
collida específics. 

Cafè

Mesura anterior+ utilitza només càp-
sules reutilitzables o compostables. 

Independentment de la màquina que 
facis servir, compra el cafè a granel.  

L’any 2018, es van consumir 42 milions 
de càpsules de cafè d’un sol ús a les 
Illes Balears (36,5 milions d’unitats més 
que el 2010). Això va suposar la incine-
ració i eliminació en abocador de més 
de 500 tones de residus. És necessa-
ri generar aquesta immensa quanti-

tat d’escombraries per beure cafè? Ni 
molt menys. Existeixen alternatives, fàci-
ls d’adoptar, per gaudir d’aquesta begu-
da sense contaminar el medi ambient. 

A partir del 20 de març de 2021, els 
fabricants, importadors o distribuïdors 
de càpsules d’un sol ús hauran d’orga-
nitzar sistemes de recollida i gestió de 
residus de càpsules que acreditin da-
vant el Govern Balear el seu correcte 
reciclatge i el compliment dels objec-
tius de la Llei.

500 
tones de residus a l’any

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
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A quin contenidor s’han de llençar les 
bossetes de te o infusions? 

La majoria estan compostes, en part, per 
plàstic, de manera que, després de em-
prar-les, només pots llençar al cubell de 

la fracció orgànica el contingut de les ma-
teixes (les herbes), llevat que el fabricant 
especifiqui que la bosseta és compostable.

Compra aquestes begudes en for-
mats grans (al menys d’un litre)  

Evita les bosses de te i altres infu-
sions que vinguin embolicades in-
dividualment en plàstic. 

Llet, begudes vegetals i sucs

Infusions

Mesura anterior + en ampolles de 
vidre i llet d’origen local (Balears). 

Evita els formats monodosi (bos-
setes individuals). Opta per com-
prar paquets d’herbes, preferible-
ment, en envasos de paper. 

Tria o combina alguna d’aquestes 
opcions: 
 - Compra aquestes begudes a gra-
nel amb els teus propis envasos 
reutilitzables. 
 - Fes les teves pròpies begudes ve-
getals i sucs.

Compra les herbes a granel amb 
envasos reutilitzables. 

 Producte
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lista de la compra

Adquireix l’hàbit de fer llistes de 
la compra.

Organització

 - Disposa de material suficient per 
fer la compra prevenint residus

Mesures anteriors + si compres 
menjar o beguda per emportar, de 
manera habitual, porta amb tu els 
teus envasos.

El desconeixement i la manca de pla-
nificació generen residus. Deixar-se la 
bossa a casa o no disposar de mate-
rial reutilitzable suficient per fer la com-
pra implica fer servir bosses d’un sol ús. 

No saber on comprar productes a gra-
nel suposa adquirir-los amb envasos. O 
anar a comprar sense saber quins pro-
ductes necessites comporta el malba-
ratament d’aliments. Amb un mínim 

d’organització ja pots començar a pre-
venir residus i també a estalviar temps. 

 - Tingues a mà, el material reutilit-
zable per fer la compra: a l’entra-
da de casa, al cotxe, al carro de la 
compra, etc.

Mesura anterior + 
 - Localitza els comerços o llocs 
més propers per anar a comprar 
prevenint residus.

 Producte
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Què es pot llençar al cubell de la frac-
ció orgànica?

Com compostar els teus residus do-
mèstics?

Receptes de cuina d’aprofitament

Aproximadament la meitat dels residus 
que tirem al contenidor de rebuig (el gris 
o el verd, en funció d’on visquis) són de 
matèria orgànica. Una part d’aquest per-
centatge és causat pel malbaratament 
d’aliments: cada ciutadà de Balears mal-
barata entre 28,6 i 46,5 kg d’aliments a 
l’any. L’altra part es deu a l’escassa sepa-

ració d’aquest tipus de residus: en 2019, 
la recollida selectiva de la fracció orgà-
nica només va ser del 10%.

Et proposem mesures per a abordar 
ambdós problemes.

Separa els residus orgànics que ge-
neres emprant bosses composta-
bles certificades.

2. Menja i beu prevenint residus  
Malbaratament d’aliments  
i separació de la fracció orgànica 

Mesura anterior + pràctica la cuina 
d’aprofitament. Quan cuinis apro-
fita el màxim possible tots els ali-
ments i utilitza o congela les sobres, 
sempre que sigui possible.

Mesures anteriors + fes el teu pro-
pi compost. 

entre
28,6 i
46,5 kg

=

Planifica el menú de la setmana 
abans de fer la compra. 

https://www.separarensuneix.net/separa-be/
https://www.separarensuneix.net/separa-be/
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2015/03/compost_esp_v04.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2015/03/compost_esp_v04.pdf
https://somgentdeprofit.cat/receptes/
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
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Acostuma’t a portar la teva cantim-
plora o ampolla d’aigua reutilitzable 
quan surtis de casa. 

Guarda les restes de menjar en car-
manyoles o embolcalls reutilitzables, 
en comptes de film transparent o 
paper d’alumini, com per exemple 
els de cera d’abella. 

Què són els embolcalls de cera d’abella? 
Són teles de cotó recobertes amb cera 
d’abella que permeten tapar i embolicar 
menjar, ja que són modelables. Després 
de cada ús es poden rentar amb sabó i 

aigua freda per tornar-los a emprar. Po-
den arribar a durar un any. 

Sabies que augmentar el consum de 
productes vegetals, o basar la teva dieta 

en ells, és una les accions personals més 
efectives per reduir la teva petjada hídri-
ca i de carboni. En els següents enllaços 
trobaràs informació al respecte: 1 2 3

Altres accions dins i fora de casa

Mesures anteriors + prepara’t al-
menys 1 dels teus àpats diaris (es-
morzar, dinar i sopar) sense que cap 
dels ingredients estigui contingut en 
envasos de plàstic d’un sol ús i úni-
cament amb productes vegetals 

A partir de l’11 de maig de 2021, tots 
els municipis de les Balears han de re-
collir, de forma separada, la fracció or-
gànica dels residus domèstics. Els ciu-
tadans hauran de dipositar les restes 

orgàniques en bosses compostables 
certificades. 

Des del 22 de febrer de 2019, hotels, 
cafeteries i restaurants tenen l’obligació 
de guardar i donar-li a el client el men-
jar que li hagi sobrat en un envàs com-
postable, sempre que aquest ho sol·liciti. 

Mesura anterior x2

https://elpais.com/elpais/2017/07/11/ciencia/1499785338_169682.html
http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/background/sustainable-dietary-guidelines/es/
https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
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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



41

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






