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RReessuumm  

El present projecte és un recull dels diferents requeriments que s’han de considerar quan es 
treballa amb envasos i embalatges, ja sigui com fabricant, envasadora o qualsevol altre tipus 
d’empresa que hi guardi relació. 

La primera part consisteix en un recull documental per tal de donar una idea global del sector 
del packaging: la seva importància, xifres de negoci, una descripció dels sectors als que afecta, 
les indústries associades, les necessitats de les empreses usuàries i quines perspectives té el 
sector de cara al futur. També es fa una anàlisi de la importància que té aquest sector a 
Catalunya i les tendències socials que li afecten. 

La segona part, de caire més tècnic, defineix els passos que entren en joc quan es 
desenvolupa un projecte de packaging, ja sigui de disseny d’un nou envàs, I+D, qualitat, etc. En 
aquesta part s’estudien els diferents materials utilitzats per la fabricació d’envasos i embalatges, 
el seu procés de fabricació, les seves propietats i els diferents tipus d’envasat. Cada sector 
demandarà unes característiques diferents a complir i/o certificar segons el producte a contenir, 
les condicions estructurals, ambientals, sanitàries, manipulació i distribució, normes legals, etc. 

La tercera part és conseqüència de la importància i necessitat que té realitzar assajos: s’agrupa 
segons el tipus d’indústria usuària la legislació i normes tècniques dels diferents tipus d’anàlisis 
i assajos que s’han de fer per testar els envasos segons la normativa actual vigent. Finalment 
es fa un recull dels laboratoris més importants on es poden realitzar aquest tipus d’assajos i la 
informació general de contacte. 
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11  GGlloossssaarrii  

1.1 Terminologia 

Agents econòmics: Els fabricants i importadors, o adquirents en altres Estats membres de la 
Unió Europea, de matèries primeres per a la fabricació d’envasos, així com els valoritzadors o 
recicladors. Els fabricants d’envasos, els envasadors, i els comerciants o distribuïdors. Els 
recuperadors de residus d’envasos i envasos usats. Els consumidors i usuaris. 

Anàlisi de cicle de vida (ACV): es defineix l’ACV com un procés objectiu per avaluar les 
càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat, identificant i quantificant tant 
l’ús de matèria i energia com la generació de  residus i emissions, per determinar l’impacte 
d’aquests. 

Comerciants o distribuïdores: Els agents econòmics dedicats a la distribució, majorista o 
minorista, d’envasos o de productes envasats. 

Eliminació: tot procediment dirigit, bé a l’emmagatzematge o l’abocament controlat dels 
residus d’envasos o bé a la seva destrucció, total o parcial, per incineració o altres  

Embalatge: Respecte a l’embalatge s’entén com a qualsevol mètode material destinat a 
protegir una mercaderia per la seva expedició (manipulació, càrrega i descàrrega, etc.) i/o la 
seva conservació en dipòsits o magatzems. 

El terme “embalatge” té dos significats. D’una banda és l’acció d’embalar els objectes, és a dir, 
col·locar les mercaderies dins d’un recipient determinat i d’altra banda és la caixa coberta, és a 
dir, el contenidor destinat a donar una severa protecció en front a uns riscos determinats. 

Envàs: Tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa que s’utilitzi per a contenir, 
protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles 
acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Es consideraran 
també envasos tots els articles rebutjables utilitzats amb aquesta mateixa finalitat. Dins 
d’aquest apartat s’inclouen únicament els envasos de venta o primaris, els envasos col·lectius o 
secundaris i els de transport o terciaris. 

Es consideraran envasos els articles dissenyats a ser omplerts en el punt de venda i els articles 
per llençar venuts plens o dissenyats i destinats al emplenat en el punt de venda, a condició 
que exerceixen la funció d’envàs, així com els elements de l’envàs i elements auxiliars integrats 
en ell; els elements auxiliars directament penjats del producte o lligats a ell, excepte que formin 
part integrant del producte i tots els seus elements estiguin destinats a ser consumits o 
eliminats conjuntament. 
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Es consideraran envasos industrials o comercials aquells que siguin d’ús i consum exclusiu de 
les indústries, comerços, serveis o explotacions agrícoles i ramaderes i que, per tant, no siguin 
susceptibles d’ús i consum ordinari en els domicilis particulars. 
 

Envàs de venda o envàs primari: Tot envàs dissenyat per a constituir en el punt de venda 
una unitat de venda destinada al consumidor o usuari final. 

Envàs col·lectiu o secundari: Tot envàs dissenyat per a constituir en el punt de venta una 
agrupació de un nombre determinat d’unitats de venda, tant si va ser venut com a tal a l’usuari 
o consumidor final, com si s’utilitza únicament com a mitjà per a aprovisionar les prestatgeries 
en el punt de venda; pot separar-se del producte sense afectar a les característiques del 
mateix. 

Envàs de transport o envàs terciari: Tot envàs dissenyat per facilitar la manipulació i el 
transport de varies unitats de venda o de varis envasos col·lectius amb objectiu d’evitar la seva 
manipulació física i els danys inherents al transport. L’envàs de transport no abasta els 
contenidors navals, viaris, ferroviaris ni aeris. 

Envasadores: els agents econòmics dedicats tant a l’envasat de productes com a la importació 
o adquisició en altres Estats membres de la Unió Europea de productes envasats, per a la seva 
posada en servei. 

Fabricants d’envasos: els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d’envasos com a la 
importació o adquisició en altres Estats membres de la Unió Europea, d’envasos buits ja 
fabricats. 

Gestió de residus d’envàs: la recollida, la classificació, el transport, l’emmagatzematge, la 
valorització i l’eliminació dels residus d’envasos, inclosa la vigilància d’aquestes operacions i 
dels llocs de descàrrega després del tancament. 

Prevenció: la reducció, en particular mitjançant el desenvolupament de productes i tècniques 
no contaminants, de la quantitat i del impacte pel medi ambient dels materials i substàncies 
utilitzades en els envasos presents en els residus d’envasos i els envasos i residus d’envasos 
en el procés de producció, i en la comercialització, la distribució, la utilització i l’eliminació. 

Reciclatge: la transformació dels residus d’envasos, dins d’un procés de producció, pel seu fi 
inicial o per altres fins, inclòs el compostatge i la biometanització, però no la recuperació 
energètica. A aquests efectes, l’enterrament en l’abocador no es considerarà compostatge ni 
biometanització. 

Recuperació energètica: l’ús de residus d’envasos combustibles per a generar energia 
mitjançant incineració directa amb o sense altres residus, però amb recuperació de calor. 
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Residu d’envàs: Tot envàs o material d’envasos del qual es desprengui el seu posseïdor o 
tingui l’obligació de desprendre-se’n en virtut de les disposicions vigents. 

Reutilització: Tota operació en la que l’envàs és concebut i dissenyat per a realitzar un nombre 
de circuits o usos al llarg de tota la seva vida, sigui reomplint-lo o reutilitzant-lo pel mateix fi pel 
que va ser dissenyat, amb o sense ajuda de productes auxiliars presents en el mercat que 
permetin l’emplenament de nou del mateix envàs. Aquests envasos es consideraran residus 
d’envasos quan ja no s’utilitzen. 

Valorització: tot procediment que permeti l’aprofitament dels recursos continguts en els residus 
d’envasos, inclosa la incineració amb recuperació d’energia, sense posar en perill la salut 
humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. 

 

1.2 Notacions i unitats 

Notació Concepte 
HDPE Polietilè d’alta densitat 
LDPE Polietilè de baixa densitat 

PC Policarbonat 

PET Polietilè tereftalat 

PMMA Polimetil metacrilat 

PP Polipropilè 

PPCO Polipropilè copolímer 

PS Poliestirè 

PUR Poliuretà 

PVC Clorur de polivinil 

TPE Elastòmer termoplàstic 

XLPE Polietilè d’alta densitat de fibra creuada 
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22  PPrreeffaaccii  

2.1 Origen 

El sector del packaging a Catalunya té una forta implantació d’empreses relacionades amb el 
packaging (segons [3], dels 3.059 registres d’empreses de l’estat espanyol pertanyents al 
sector, el 47% estan ubicades a Catalunya), tant com a fabricants d’envasos i embalatges com 
d’empreses envasadores de productes i d’altres que hi guarden relació. En aquestes empreses 
hi ha una mancança de tècnics qualificats, degut en gran mesura a la poca existència de 
formació especialitzada en la matèria. Aquesta situació contrasta amb la d’altres països, en els 
que existeixen titulacions universitàries superiors reglades i exclusives per tècnics. 

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, fent-se ressò d’aquesta situació, ha 
impulsat la creació de la Comissió de Packaging, integrada per un grup de professionals 
implicats en el sector de l’enginyeria de l’envàs, l’embalatge i els processos d’envasat i 
aconduïment de productes. Albert Torrent, membre d’aquesta Comissió i enginyer industrial 
dedicat al sector del packaging, va fer la proposta de realitzar aquest projecte per tal d’elaborar 
una eina útil pels professionals d’aquest sector, especialment aquells que treballen en la 
elaboració de projectes d’envasat i aconduïment, disseny d’envasos i/o utilitzen envasos en els 
seus processos. 
 

2.2 Motivació 

La elaboració d’aquest projecte es va presentar com un repte per tractar-se d’un tema totalment 
nou per l’autor i alhora com una oportunitat per entrar a conèixer i aprendre sobre tot el que hi 
ha darrera dels envasos i embalatges. El món del packaging, igual que la carrera d’enginyer 
industrial, és multidisciplinari i obre la porta a un gran ventall de sortides professionals, molts 
cops desconegudes pels enginyers. 

El fet de treballar amb col·laboració dels diferents membres de la Comissió de Packaging del 
Col·legi d’Enginyers Industrials, professionals tots ells del sector del packaging amb una llarga 
trajectòria al seu darrera, va resultar també un incentiu per endegar el projecte amb il·lusió i 
amb la convicció d’assolir uns resultats profitosos a nivell personal i formatiu. 

La idea que a partir d’aquest projecte pugui sorgir després la publicació d’una guia que resulti 
útil pels professionals d’aquest sector resulta també un incentiu especial, per això tota la 
informació s’ha presentat amb el màxim de rigor possible. 
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33  IInnttrroodduucccciióó  

3.1 Objectius 

La finalitat d’aquest projecte és l’elaboració d’una guia pràctica que serveixi per donar una visió 
global als tècnics que es vulguin introduir en el món del packaging, i pels professionals de la 
indústria relacionats directa o indirectament amb el packaging els resulti una eina útil de treball 
que reculli els processos més usuals d’assajos en envasos i embalatges, la seva legislació i els 
laboratoris on es poden realitzar. Per això els conceptes que es pretenen assolir amb la 
redacció d’aquesta guia són: 

• Tenir una idea global del sector del packaging i de les indústries associades. 

• Introduir al projecte de packaging i les consideracions que s’han de tenir en les 
seues etapes. 

• Propietats dels materials utilitzats i els tipus d’envasos associats. 

• Assajos en envasos i els laboratoris amb capacitat per la seva realització. 

 

3.2 Abast 

Per complir els objectius marcats s’ha hagut de contrastar dades de diferents fonts i amb l’ajuda 
de professionals del sector i s’ha fet un recull teòric dels següents conceptes: 

• Els materials més importants per la fabricació d’envasos, així com el seu procés de 
fabricació, les seves propietats i característiques i la seva interacció amb el medi 
ambient. 

• Els conceptes bàsics que s’han de tenir en compte per realitzar projectes de 
packaging, disseny d’envasos i processos de reenginyeria. 

• Els diferents assajos en envasos i embalatges que s’han de fer d’acord a les 
disposicions legals vigents d’obligat compliment i les normes tècniques més usuals 
segons el tipus de material que està fet l’envàs. 

Així doncs, pretén donar abast a tots els conceptes bàsics de l’envàs i embalatge que s’han de 
tenir presents a l’hora de treballar en el sector, ja sigui de manera directa o indirecta.  
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44  SSeeccttoorr  ddeell  ppaacckkaaggiinngg  

4.1 Introducció 

El que anomenat packaging comprèn al conjunt d’activitats per a dissenyar i produir els 
contenidors de productes. Els avantpassats ja utilitzaven recipients protectors per a preservar i 
transportar aliments i begudes, però no va ser fins desprès de la Segona Guerra Mundial que la 
pràctica del packaging es va convertir en una activitat tècnica i econòmica important. Els canvis 
en els hàbits de consum, l’apogeu de la gran distribució, una legislació exigent en temes de 
higiene i seguretat, així com l’aparició de tecnologies i de nous materials han contribuït a 
aquesta forta evolució. 

Avui en dia, el packaging, a més de portar el producte en perfectes condicions, serveix com a 
identificatiu de la marca, suport d’informació del contingut, optimitza el transport i protecció de 
productes, facilita l’emmagatzematge domèstic i millora l’ús i consum del producte. 

El packaging comprèn diferents eslavons d’una cadena que va des de la creació (recerca) fins 
la valorització final del producte (reciclatge). A partir del prototipatge i del disseny industrial, 
aquesta cadena cobreix les etapes relatives a la producció de matèries primeres (metall, pasta 
de paper, vidre…), i la fabricació dels propis envasos i embalatges (caixes, botelles, sacs…). 
Després intervé la fase d’envasat i aconduïment, lligada a la mecanització i automatització de 
les màquines. Aquesta etapa varia segons els materials utilitzats i la naturalesa del producte 
envasat (líquid, sòlid, alimentari o altres). A més, entren en joc aspectes com els logístics, 
d’aprovisionament, transports i distribució abans de la fase final que es la presa en consideració 
del medi ambient. En efecte, tant els envasos com els embalatges “consumits” han de ser 
valoritzats segons la reglamentació en vigor. 

Aquesta cadena de l’envàs i embalatge implica diferents operacions que s’articulen tal i com es 
pot veure a la Taula 4.1. 

Com s’ha vist, el sector del packaging té moltes industries que intervenen al seu voltant. Des de 
l’entrega de matèries primeres fins l’envasat de productes ja acabats, els envasos i embalatges 
estan presents en totes les etapes de la producció i en tots els sectors professionals, ja sigui de 
manera directa (fabricants, consumidores, envasadores…) com indirecta (fabricants de 
maquinària, enginyeries, logística…). 
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Taula 4.1: Operacions a tenir en compte en cada fase de la cadena d’envàs i embalatge. Font: Guia 
práctica de diseño de envase y embalaje para la distribución de productos. ITENE (www.itene.es). 
 

Fase Operacions a tenir en compte 
Cerca • Recerca i desenvolupament, marketing i disseny 

• Nous conceptes, nous materials, innovació 

Disseny • Recull de tecnologia, documentació o patents ja existents 
• Legislació i normalització sobre envasos i embalatges 
• Disseny de l’embalatge 
• Escollir materials, construcció de prototips i consideració en el procés 

Prova • Problemes contingut/contenidor (compatibilitat, conservació…) 
• Assajos en clientela (practicitat, ergonomia…) 
• Seguretat en la utilització 

Producció • Realització d’un envàs / embalatge mitjançant un material / procés. 
• Imprimir i decorar (importància de la presentació) 

Control • Controls de qualitat, fisicoquímics, dimensionals... 

Utilització • Problemes lligats a l’envasat (materials, disseny...) 

Distribució • Problemes de logística lligats a les compres, envasat, emmagatzematge, transport i 
posada en línia. 

Valorització • Problemes lligats al medi ambient: recollir, triar, reciclar, valoritzar. 

 

4.2 Situació i dades generals 

La industria del packaging, utilitzada en un ampli rang de industries com l’alimentació i 
begudes, farmàcia, cosmètica i altres bens de consum, així com en molts sectors industrials, va 
facturar l’any 2008, segons [1] més de 400.000 Milions d’euros a tot el món, amb una taxa mitja 
de creixement interanual del 7,34 % en els últims 10 anys.  

Els mercats nord-americans (USA, Canadà i Mèxic) representen la major part del mercat global 
(32%), per davant d’Europa de l’oest (26%) i Àsia (26%). Però la taxa més elevada d’utilització 
d’envasos i embalatges es dóna en països emergents com Europa de l’est i Àsia, mentre que 
en mercats madurs aquest creixement està estancat (només es pot augmentar si s’augmenta el 
rang de productes envasats). 

L’anàlisi DAFO que es pot veure a la Figura 4.1, permet analitzar la situació en la que es 
troben les empreses del sector de l’envàs i embalatge, els reptes i problemes que han de fer 
front i les oportunitats i amenaces que es plantegen davant del mercat global al que han de fer 
front. 
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Punts forts Punts dèbils 

• Flexibilitat (la gran majoria d’empreses 
productores tenen menys de 100 
treballadors). 

• Necessitat d’envasar productes. 

• Poca inversió en R+D+I. 
• Residus mediambientals. 
• Elevat cost del producte final. 
• Residus no valoritzats. 

Oportunitats Amenaces 

• Innovació en maquinaria i nous materials. 
• Formació dels tècnics. 
• Nous productes a envasar. 
• Mercats emergents. 

• Competitivitat. 
• Fluctuacions en l’oferta i la demanda. 
• Forta dependència del preu de les matèries 

primeres i del transport. 

Figura 4.1: Anàlisi DAFO de les empreses del sector de l’envàs i embalatge. Font: pròpia. 

 

4.3 Perspectives de futur 

L’augment i progressió en la demanda del packaging està influenciada per un ampli rang de 
factors (uns que varien anualment i altres que tenen influència a llarg terme). Mentre l’economia 
juga un paper molt important en el creixement del mercat, hi ha altres factors que tenen una 
influència directa o indirecta en la demanda del packaging i transcendeixen a una expansió 
forta d’aquest sector: 

• L’edat de la població i la tendència a viure en pisos més petits. 

• L’augment de les exigències dels consumidors en temes de seguretat i salut. 

• La forta competència que obliga a les industries a ser més atractives en quan a 
l’aparença dels seus productes (diferenciació). 

• Incorporació de nous materials. 

• Canvi dels hàbits dels consumidors: menys temps per realitzar la compra i menjar al lloc 
de treball (unitats d’envasos més reduïdes). 

• L’augment de la sensibilitat pel medi ambient i la nova reglamentació en temes 
mediambientals impliquen una major importància al reciclatge i tractament de residus. 

Avui en dia, la globalització i l’augment dels nivells de competitivitat dels mercats demanda a 
les empreses noves actuacions amb l’objectiu de millorar la seva rendibilitat; no obstant això, 
no són moltes les empreses que es prenguin seriosament el paper important dels envasos i 
embalatges. Aquesta falta d’interès radica, tant en el seu propi caràcter multifuncional com en 
la descoordinació entre les àrees afectades en el seu disseny. 
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Per portar a terme el disseny d’envasos i embalatges seria necessària l’adopció d’un adequat 
sistema de gestió que sostingui els tres grans pilars que sorgeixen de la pròpia estratègia 
empresarial: 

• La comprensió dels diferents requisits de disseny (comercial, logístic i mediambiental) 
per a l’anàlisi “equilibrada” d’alternatives (materials, dimensions, agrupació i arts 
gràfiques). 

• L’adopció d’una estructura organitzativa pel disseny d’envasos i embalatges que reculli, 
de manera coordinada, les diferents visions dels departaments o àrees dins de cada 
empresa, així com les dels diferents col·lectius externs es veuen afectats per aquest 
disseny. 

• La implantació de “millors pràctiques” o recomanacions a l’hora de dissenyar els 
envasos i embalatges per millorar la seva eficiència en la cadena de subministrament, 
basades en experiències d’altres fabricants i distribuïdors. 

 

4.4 Sectors demandants 

Entre els diferents sectors usuaris d’envasos i embalatges, el de l’alimentació representa el 
percentatge més elevat de consum amb un 40% de les vendes, seguit pel sector industrial amb 
un 23%, les begudes amb un 14%, la resta del gran consum amb un 16%, la higiene personal 
amb un 4% i finalment la cosmètica amb un 3%. A la Taula 4.2 es pot veure la tendència a 
nivell global en l’evolució de les vendes per cada sector. 
 
 Taula 4.2: Evolució de les vendes per sector (2003 / 2008). Font: World Packaging Organisation 
 

x103 Milions d’€ 2003 2004 variació 
03-04 (%) 2005 variació 

04-05 (%) 2008 variació 
04-08 (%) 

Alimentació 120,10 129,95 8,2 135,79 4,5 162,99 4,6 

Begudes 43,84 46,82 6,8 48,23 3,0 56,93 4,0 

Cura personal 11,74 12,97 10,5 13,91 7,2 18,30 7,1 

Cosmètica 8,86 9,72 9,8 10,37 6,7 13,24 6,4 

Altres gran 
consum 49,64 53,87 8,5 56,50 4,9 67,61 4,6 

Industrial 71,31 75,08 5,3 76,36 1,7 84,13 2,3 

Total 305,49 328,41 7,5 341,16 3,9 403,20 4,2 
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El packaging en el sector de l’alimentació té una tendència de creixement del 4,6% degut a 
l’augment en l’ús de productes empaquetats en els supermercats (en especial detriment de 
carnisseries i fruiteries) ja que permet centralitzar l’enviament de mercaderies controlant els 
stocks de manera més eficient i per tant aconseguint reduir les despeses considerablement. 
Aquest creixement és molt més gran en mercats emergents com Europa de l’est i Àsia. Un altre 
motiu pel que es dóna aquest creixement és la tendència a consumir plats precuinats i 
productes en packs més petits (cases de mides més reduïdes i famílies amb menor nombre de 
membres). Com a canvi en aquest sector és remarcable la substitució dels materials d’envasat 
com el metall o el vidre pel plàstic en productes com per exemple sopes, salses o menjar per 
animals, on els costos del plàstic són més reduïts. 

En el sector de la beguda, el creixement correspon al 4% i és degut principalment a l’augment 
de venda d’aigua embotellada en envasos PET (Tetraftalat de polietilè). Es pot afirmar que en 
front als altres materials d’envasat de begudes, el vidre i l’alumini, el plàstic PET ofereix uns 
grans avantatges: és resistent a la ruptura i a la pressió interna (possibilita envasar begudes 
amb alt contingut de gas), té una baixa permeabilitat, és lleuger, i a nivell estètic presenta millor 
brillantor i transparència. El desenvolupament i l’ampliació de les possibilitats de l’envasat amb 
plàstic PET va ser possible gracies a avenços tècnics, com en els processos d’injecció i bufada, 
que van permetre incorporar al material altres propietats que els convertien en aptes per 
begudes amb altres característiques. 

El sector del packaging destinat a la cosmètica és el que ha sofert un augment més gran i de 
manera més ràpida, aconseguint una taxa de creixement del 7,1%, i això ha fet que els 
fabricants d’envasos i embalatges s’hagin fixat en aquest sector i focalitzen en ell la seva 
activitat.  

Dins de la cosmètica s’engloba també els sectors de perfumeria i cura personal. És un dels 
sectors de més ràpid creixement en els últims anys degut principalment a l’augment de les 
vendes en tractaments facials i maquillatge. En aquest sector, dos terços de tots els productes 
envasats utilitzen plàstic i la resta de materials corresponen a cartró, metall i vidre. 

La resta de productes de gran consum han sofert també un creixement considerable, que 
correspon principalment als mercats emergents. Dins d’aquests mercats s’ha de destacar el 
tabac, que utilitza envasos rígids i semirígids, així com un film protector. 

El mercat global de packaging destinat a la indústria té també un pes important en quant a 
volum de negoci. Generalment, es tracta d’embalatges destinats al transport de productes, ja 
sigui a granel o agrupant altres envasos. 
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4.5 Necessitats de les empreses envasadores 

Les empreses envasadores coneixen la importància que té l’envàs a l’hora de transportar i 
vendre els seus productes: un correcte disseny en envasos i embalatges pot contribuir en un 
augment de les vendes (major diferenciació del producte) i/o reducció dels costos (major 
eficiència logística). A més de tenir una influència indirecta amb els costos de producció 
d’envasos i embalatges, els costos de distribució física o els costos de reclamacions i ruptures. 
Així doncs, la correcta elecció d’envasos i embalatges contribueix a una millora de la 
competitivitat per a les empreses, aportant en molts casos, un valor afegit al producte final. La 
innovació i el disseny tenen un paper rellevant en la millora d’aquest món que envolta 
pràcticament tots els productes. 

En quant a la valoració dels requisits de disseny que tenen en compte aquestes empreses, es 
pot veure en la Figura 4.2 com el punt a tenir més en compte és la protecció del producte, i és 
en aquesta part on s’hauran de realitzar assajos per complir amb els requisits normatius i de 
qualitat mínims per garantir el correcte ús del producte. Els criteris comercials tenen molta 
importància a l’hora de dissenyar el producte i això pot comportar ineficiències en la logística 
que caldrà veure si es veuen compensades pel benefici comportat per aquestes decisions (per 
exemple una campanya promocional en la que s’augmenta la quantitat de producte o bé es fan 
regals, sol tenir un sobrecost corresponent al 40% de la facturació de les envasadores i un 10% 
de la facturació de les distribuïdores).  

 
Figura 4.2: Importància dels requisits per les empreses envasadores. Font: Los envases y embalajes 
como fuente de ventajas competitivas. Universia Business Review. Jesús García y Jose Carlos Prado / 
Universidad de Vigo. 
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Segons [2], en un estudi realitzat a 239 empreses envasadores i distribuïdores del sector 
alimentari espanyol, el disseny d’envasos i embalatges (amb tots els processos associats: 
selecció de materials, art gràfica, dimensionat i agrupacions) recau en més d’un departament 
de l’empresa, tal i com es pot veure a la Figura 4.3. 

 
Figura 4.3: Participació de les diferents àrees de la empresa en les decisions de disseny dels envasos i 
embalatges. Font: Los envases y embalajes como fuente de ventajas competitivas. Universia Business 
Review. Jesús García y Jose Carlos Prado / Universidad de Vigo. 
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Com s’ha vist, en la fase de disseny de l’envàs i embalatge s’intenta trobar l’equilibri entre 
diferenciació i eficiència, on entren en joc diferents àmbits corresponents a diferents 
departaments: selecció de materials, dimensions, agrupacions i arts gràfiques.  

Els principals motius pels que es decideix canviar (o redissenyar) un envàs o embalatge es 
poden trobar a la Figura 4.4. 

 
Figura 4.4: Principals motius pels canvis en els envasos i embalatges de les empreses envasadores. 
Font: Los envases y embalajes como fuente de ventajas competitivas. Universia Business Review. Jesús 
García y Jose Carlos Prado / Universidad de Vigo. 
 

Pel que fa a la tipologia dels canvis en projectes de redisseny de sistemes d’envasat i 
embalatge, es pot destacar segons [2]:  

• El redisseny d’un producte. 

• El redimensionament dels envasos i embalatges. 

• El canvi en les agrupacions (nombre d’envasos per embalatge). 

• La estandardització de formats (reducció del nombre de referències en envasos i 
embalatges). 

• El canvi en el material utilitzat (tipologia o qualitat). 

• L’automatització del procés d’envasat i/o embalat. 

• La reutilització d’envasos i embalatges.  
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4.6 Industria del packaging a Catalunya i Espanya 

Catalunya té una forta implantació d’empreses relacionades amb el packaging, ja sigui com a 
fabricants d’envasos i embalatges com d’altres empreses que hi guarden relació. Segons [9], 
dels 3.059 registres d’empreses de l’estat espanyol pertanyents al sector, el 47% estan 
ubicades a Catalunya, seguit pel 14,6% a Madrid, el 13,1% al País Basc i el 6,9% a la 
Comunitat Valenciana. La resta de comunitats acumulen el 18,2% restant. 

A nivell de l’estat espanyol es produeixen aproximadament 8 milions de tones i el negoci té una 
facturació de 12.328,6 milions de €. 

 Les industries d’aquest sector han de fer front a tota una sèrie de factors indirectes dintre del 
context de canvis actual: noves necessitats de consum, increment de les llars unifamiliars, 
disminució del temps dedicat a comprar i a cuinar... sense deixar de banda que els envasos 
tenen que seguir complint les funcions essencials de protecció y conservació del producte, 
mantenint les condicions higièniques i sanitàries d’aquest. 

Evolució de les llars 

Tal com es pot veure en la Figura 4.5, es detecta un augment significatiu en la proporció de 
llars integrades per un nombre menor de persones degut a l’envelliment de la població, el 
descens de la natalitat, etc. Aquesta tendència repercuteix en un increment del consum de 
productes que, de forma habitual, s’utilitzen a cadascuna de les llars independentment del 
nombre de persones que hi resideixen ( rentadora, televisor, mobiliari, productes de neteja i 
manteniment...). Per altra banda, les llars unipersonals demanden productes fraccionats en 
petites porcions per evitar el rebuig de recursos i aconseguir minimitzar l’espai necessari pel 
seu emmagatzematge. 

 
Figura 4.5: Evolució de les llars espanyoles. Font: Institut Nacional d’Estadística (www.ine.es). 
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Evolució de la població 

En els països desenvolupats, l’augment de l’esperança de vida i la reducció de la taxa de 
natalitat comporta un progressiu envelliment de la població. Segons dades del Institut Nacional 
d’Estadística, en l’última dècada la població espanyola de més de 65 anys ha augmentat 
considerablement, en especial les persones majors de 85 anys, que han experimentat un 
augment del 44,6 %. 

Això ha influït en els envasos de la següent manera: 

• Un increment de la demanda d’envasos de fàcil obertura i utilització. 

• Preferència per formats de caràcter polièdric: cubs, quadrats o rectangles; degut 
principalment al seu fàcil emmagatzematge i utilització. 

• Preferència pels envasos que mostren el seu contingut o reflecteixen una imatge clara 
del producte. 

• Pocs canvis en quant el disseny del logotip de la marca, que permeten identificar el 
producte fàcilment i generen confiança envers la marca. 

Evolució dels hàbits alimentaris 

El ritme de vida actual comporta que es dediqui menys temps per l’elaboració de menjars i 
s’utilitzen més plats congelats i preparats. Un dels aspectes importants en la presentació 
d’aquests productes es l’envàs, que ha de ser adequat als aliments que hi contenen. Proliferen 
els envasos alimentaris de plàstic amb tancaments multiusos i amb capacitat per obrir i tancar 
fins que s’hagi consumit el producte. Els aliments que han sofert un tractament tèrmic per la 
seva conservació, normalment utilitzen envasos tipus terrines, i safates perquè la seva 
presentació aporta al producte un aspecte fresc. Aquests productes han sorgit com alternativa 
sana al menjar ràpid i normalment es venen congelats. 

Evolució de l’estructura familiar 

Es produeixen repercussions en els hàbits de consum degut a la disminució del temps 
disponible per dedicar a determinades tasques que tradicionalment havia desenvolupat la dona 
a les llars i que la seva progressiva incorporació als llocs de treball ha modificat. S’opta per 
dirigir les despeses preferentment cap a productes que facin més senzilla la vida diària i 
proporcionen major temps d’oci. 
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Evolució de la demanda 

Actualment es posa a disposició del consumidor productes altament especialitzats que 
compleixen funcions molt concretes amb major eficàcia o que responen a noves necessitats: 
aliments enriquits amb vitamines, calci, baixos en calories, xampús per a cada tipus de cabell, 
etc. Apareixen diversos productes per cobrir les mateixes funcions que assumia anteriorment 
un de sol però menys especialitzat. La diversificació dels productes provoca una 
individualització dels envasos per adaptar-se a les necessitats funcionals de cada consumidor. 

Evolució de la imatge del producte 

Un percentatge significatiu de consumidors concedeixen un alt valor a la imatge del producte. 
No requereix només una necessitat de consum, sinó que valora la diferenciació i l’originalitat 
del disseny. La psicologia del color i les emocions permeten orientar un producte cap a 
determinats segments de la població. 

Segons el Centre de Disseny de Barcelona (2.005), en un supermercat el comprador es troba 
amb una mitja de 10.000 envasos, el temps que té per envàs per atraure l’atenció del 
consumidor es de tres segons; per tant ,la diferenciació és bàsica i el disseny juga un paper 
fonamental ja que aporta diferents beneficis al producte; incideix en el seu cicle de vida, 
comunica els seus atributs, forma part de l’experiència d’ús, facilita la seva utilització i 
contribueix al cost final, entre d’altres factors. A més a més, un cop a les llars, el producte ha de 
passar una altra proba, el seu comportament durant el període de vida a les mans del 
consumidor ha de convèncer-lo durant diversos dies o setmanes. 

En definitiva, les transformacions que experimenta la societat es reflecteixen en el canvi de les 
necessitats del consumidor, de forma que determinats factors socioeconòmics porten associats 
unes necessitats diferents a les llars i per tant, un patró diferent de consum de productes 
envasats. A la Taula 4.3 es fa un resum d’aquestes noves necessitats dels consumidors i com 
repercuteixen en el consum d’envasos i embalatges. 
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Taula 4.3: Taula resum de les tendències socioeconòmiques observades a Espanya amb incidència 
sobre l’envasat de productes. Font: ECOEMBES 
 

Tendència Incidència sobre els envasos 
 

Augment del nombre de llars unipersonals 

 

Productes envasats en porcions individuals 

 

Envelliment de la població 

 

Obertura fàcil 

Formats amb instruccions detallades 

 

Augment de la incorporació de la dona al mon  

laboral 

 

Disminució de l’elaboració manual i augment de la 
compra de productes ja elaborats 

 

Noves tecnologies en telecomunicacions aplica- 

des a la comercialització (compra per Internet) 

 

Disminució dels envasos d’agrupació 

Augment de l’embalatge individual 

 

Sistema classificació automàtica de comandes 

 

Embalatges més sofisticats 

 

Progrés de la legislació envers la protecció dels 

drets del consumidor 

 

Etiquetat més extens i detallat, incompatibilitat de 
determinats materials amb determinats productes... 
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55  MMaatteerriiaallss  uuttiilliittzzaattss  eenn  eennvvaassooss  ii  eemmbbaallaattggeess  

El packaging avarca un ampli rang de materials de diferents tipus com el paper, cartró, plàstic, 
metall, vidre, fusta, etc. Abans de realitzar un projecte de packaging, és necessari conèixer les 
característiques bàsiques dels diferents tipus de materials existents, per poder escollir el millor 
material possible adequat a cada cas. En aquest capítol s’estudien les propietats dels materials 
més comuns utilitzats en envasos i embalatges així com exemples d’aplicació dels mateixos. 

El material més utilitzat correspon al paper i cartró, amb un 38% del total. Els envasos i 
embalatges de plàstic corresponen al 30% dels materials utilitzats, de les quals el 18% 
corresponen al plàstic rígid, que ha sofert un fort creixement degut a l’augment de la demanda 
d’envasos PET i la substitució del metall, el vidre i altres materials de paper i fusta en diversos 
mercats. 

L’envasat en vidre representa el 7% del total, i el seu augment de demanda en els últims anys 
es deu a la presencia del vidre en sectors com l’alimentació, beguda, cura personal i altres 
sectors. En la Figura 5.1 es pot veure el consum de cada tipus de material respecte al total de 
packaging demandat. 

 
Figura 5.1: Consum de packaging segons el sector a tot el món. Font: Pira International Ltd. 
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5.1 Paper i cartró 

5.1.1 Introducció 

El paper es defineix com una làmina plana constituïda essencialment per fibres cel·lulòsiques 
d’origen vegetal entrellaçades irregularment i fortament adherides entre si. El nom paper prové 
de papyros, planta a partir de la que els egipcis (3.500 aC) elaboraven fulls per escriure en ells. 

Tal com s’ha indicat abans, el paper i els seus derivats són els materials més utilitzats en 
envasos i embalatges. Tot i que en certs usos ha estat desplaçat pel plàstic, poc a poc s’ha 
anat incrementant el seu ús degut a la cada cop més elevada preocupació pel medi ambient 
per part de la societat, ja que les particulars característiques del paper el col·loquen per sobre 
dels materials no degradables. 

Per la seva part, el cartró és una variant del paper que es composa de varies capes d’aquest, 
que superposades i combinades entre elles donen una duresa característica. L’aplicació 
principal del cartró és la fabricació de caixes plegadisses, que tenen un ús molt extens com 
envàs primari i secundari.  
 

5.1.2 Fabricació 

El paper s’elabora a partir de cel·lulosa vegetal, que pot provenir de la fusta, el cotó, el lli, la 
canya de sucre, la palla, el bambú, d’alfals, etc. Generalment la part de fusta d’un arbre conté 
un 50 % de cel·lulosa, un 30 % de lignina i la resta repartit entre hemicel·luloses i compostos 
inorgànics. La duresa de la fusta varia segons el tipus d’arbre. 

La fabricació del paper passa pel processat de la polpa (pulping), que resulta de la separació i 
agrupament de les fibres de cel·lulosa. Existeixen tres mètodes per la seva obtenció: 

 Procés mecànic: aquest mètode consisteix en una pedra de molí que tritura la fusta. 
S’utilitza només amb fustes suaus, ja que les dures tendeixen a fer-se pols. La polpa 
obtinguda conserva tots els components de la fusta i s’utilitza en papers que no 
requereixen brillantor ni resistència, com el paper de diari. 

 Procés químic: consisteix en eliminar els carbohidrats continguts en la fusta mitjançant 
l’acció de compostos químics, deixant únicament la cel·lulosa. Aquest procés té tres 
modalitats: procés a la sosa (en el que la polpa de fustes dures es tracta amb sosa 
càustica i carbonat de sodi), procés al sulfat o procés Kraft (a la polpa de fusta se li 
afegeixen sulfats i s’obté una polpa color cafè que difícilment es pot blanquejar) i procés 
al sulfit (en el que la polpa de fustes suaus es tracta amb àcid sulfurós i pedra calcària, 
com a resultat s’obté un paper que es deteriora amb el pas del temps degut als residus 
àcids que guarda). 
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 Procés semiquímic: és una combinació dels dos processos anteriors. S’utilitza 
principalment amb fustes dures a les que se’ls agrega sosa càustica o sulfat de sodi per 
suavitzar-les. S’obté una polpa de baix cost que difícilment es pot blanquejar i que 
grogueja al posar-se en contacte amb la llum solar. Amb aquesta polpa s’obté un paper 
amb una bona resistència i rigidesa. 

A la Taula 5.1 es poden veure els passos que es segueixen per obtenir el paper d’envàs a 
partir de la pasta de paper obtinguda per aquests mètodes. 
  
Taula 5.1: Etapes per la fabricació de paper per l’envàs a partir de pasta de paper. Font: ITENE 
 

Etapa Descripció 
1 Molta Consisteix en l’obtenció per mitjans físicomecànics de desintegració i tallada d’una 

suspensió aquosa de fibres anomenada pasta. En la composició d’aquesta 
intervenen aigua, polpa i/o restes de paper o cartró. 

2 Depuració Mitjançant la depuració s’eliminen les impureses que contaminen la pasta. 

3 Refinació A la pasta se li incorporen coles i tintures a la vegada que es produeixen talls de 
les fibres. 

4 Formació Consisteix en l’eliminació de la major part possible de l’aigua que forma part de la 
pasta, depositant sobre una malla d’aram de plàstic. 

5 Premsat Es continua eliminant aigua fent passar la fulla per una sèrie de corrons (premses), 
d’aquesta manera s’augmenta la seva resistència. 

6 Secat La fulla de paper es fa passar per uns cilindres buits calents (assecadors). 

7 Calandratge S’uniformitza l’espessor de la fulla al fer-la passar per uns corrons massissos 
perfectament llisos. 

8 Enrotllat S’enrotlla la fulla calandrada en grans rotllos. 

9 Bobinatge Formació de bobines de paper del diàmetre i ample requerit. 

 

Essencialment existeixen dos tipus de màquines per a la fabricació de paper: la màquina 
Fourdrinier, amb la que s’elaboren la majoria de papers fins per escriptura i la màquina de 
Cilindres, que s’utilitza en la fabricació de papers pesats (cartronets). La norma ISO estableix la 
denominació de cartolina o cartronet al paper amb un gramatge superior als 250 gr/m2. De 
totes maneres, existeixen tipus de paper com el Kraft o el Tissue que poden ser fabricats amb 
tots dos tipus de maquinària. 

En l’etapa de refinació s’afegeixen compostos químics per a millorar algunes característiques i 
propietats específiques en la pasta de paper, tals com el color, opacitat, resistència al aigua, 
etc. Per exemple, si a la pasta de paper se li agreguen compostos que redueixen l’absorció de 
líquids (com per exemple, parafina, ceres o midó), s’aconsegueix impermeabilitzar el paper. 
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5.1.3 Característiques 

S’ha de notar que les diferents propietats d’un paper estan relacionades entre elles, pel que no 
es pot modificar una sense afectar la resta. A continuació s’expliquen les diferents 
característiques i propietats del paper destinat a envàs: 

• Resistència a la ruptura per tracció, al allargament, al rebentament i al plegat. 

• Resistència a la fricció aconseguida amb agents antilliscants com la sílice col·loïdal. 

• Grau de setinat, que influeix en el resultat de la impressió. 

• Propietats òptiques com opacitat, lluentor i blancor. 

• Aptitud per la impressió, com la capacitat d’absorció d’olis i tintes d’impremta. 

• Impermeabilitat a les grasses i resistència a l’aigua i la llum. 

• Bona barrera a líquids o vapors, que evita la pèrdua o guany dels materials envasats. 
Per aconseguir això  se li agrega ceres, pel·lícules plàstiques, etc. 

• pH: els papers àcids (pH<7) s’autodestrueixen i els papers alcalins (pH>7) tenen llarga 
durada. 
 

5.1.4 Tipus de paper utilitzats per envasos 

En general, el paper es pot dividir en tres grans grups: fins, crepats i per a envàs. Considerant 
aquests últims es poden distingir cinc tipus diferents de paper: 

 Paper Kraft: és un paper molt resistent i molt utilitzat en tot tipus d’envasos, inclòs com 
a base per a laminacions amb alumini, plàstics i altres materials. Pot ser blanquejat, 
semi blanquejat, colorat o utilitzat tal qual sense blanquejar i fabricat en diferents pesos i 
espessors, aconseguint des de Tissues fins a cartrons pesats. 

 Paper pergamí vegetal: té una gran resistència a la humitat, a les grasses i als olis. 
S’utilitza per embolicar mantegues, margarines, carns, formatges, peixos, etc. 

 Paper glassine: és molt dens i té un alt grau de resistència a les grasses i olis. És 
translúcid, encara que pot fer-se opac addicionant-li pigments. També es pot encerar, 
lacar i laminar amb altres materials. S’utilitza com embolcall, sobres, segells de garantia 
en tapes, per a envasar grasses i olis, tintes d’impremta, pintures, etc. 

 Paper tissue: s’elabora a partir de polpes mecàniques o químiques i en alguns casos 
amb paper reciclat. S’utilitza per a protegir productes elèctrics, envasos de vidre, eines, 
sabates, parts metàl·liques polides, etc. 

 Paper encerat: essencialment és qualsevol tipus de paper recobert amb ceres que fan 
que presentin bones característiques de protecció de líquids i vapors. S’utilitza molt en 
rebosteria. 
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5.1.5 Envasos de paper 

Es consideren com a tal tots aquells embolcalls fabricats en paper. Normalment quan es parla 
d’envasos de paper es refereix a les conegudes bosses i sacs. Les bosses i sacs són 
contenidors no rígids fabricats en paper o de combinacions amb altres materials flexibles. 

La diferència en la denominació entre bossa i sac està en un límit arbitrari de pes que poden 
suportar. D’aquí que es considerin bosses tots aquells contenidors de paper que poden 
suportar un màxim de 11,5 kg. La resta es denomina sac, encara que aquesta denominació 
s’aplica generalment a aquells d’ús industrial. Els sacs són fabricats entre 3 i 6 capes de paper 
Kraft que poden arribar a suportar pesos de fins a 100 kg.  

Les bosses de paper 

Existeixen quatre tipus principals de bosses: plana, de fons quadrat, bossa SOS i de fons de 
sac de mà. Les seves característiques són: 

• Són relativament econòmiques. 

• Segures i hermètiques al pols quan estan tancades. 

• Per la seva porositat permeten l’esterilització sense problemes.  

• Prenen la forma del producte que contenen. 

• Generalment no són aptes per a contenir productes humits o de vores tallants. 

• Prevenen problemes causats per insectes. 

• Asseguren un buidat fàcil del producte. 

• És un excel·lent mitjà per a la publicitat. 

El sac de paper 

Es divideixen en dos grans grups: sacs de boca oberta (són sacs de paper multicapes cosits o 
pegats en un sol extrem) i sacs amb vàlvula (són sacs de paper multicapes cosits o pegats pels 
seus dos extrems, excepte una petita obertura, la vàlvula). 

Es fabriquen utilitzant entre una i sis capes de paper, anant la última de totes impresa. Les 
capes de paper es disposen de manera que una màquina forma un tub amb elles, que es talla 
a les dimensions requerides i per acabar es tanquen els seus extrems per algun dels 
procediments següents:cosit, pegat o segellat amb calor. 
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Consideracions pel disseny de bosses i sacs de paper 

Igual que el disseny de qualsevol altre element, en el disseny de bosses i  sacs intervenen tant 
requeriments de funció com de forma. Per tal que aquests envasos compleixin adequadament 
la seva funció han de respondre a unes necessitats específiques de disseny visual i estructural, 
elecció del tipus de paper, sistema d’impressió, etc, amb vistes a l’optimització de l’enllaç 
forma-funció. 

Les bosses de paper són més barates i fàcils d’obrir que els recipients rígids, ja sigui a base 
d’arrancar una tira autoadhesiva o tallant-les per la solapa. Un altre aspecte que poden 
destacar és que les arrugues i dobles que presenten els envasos de paper poden ser 
desfavorables, ja que li resten atractiu i donen aspecte de menor qualitat. 
 

5.1.6 Envasos de cartró 

El cartró és una variant del paper, es composa de varies capes d’aquest, que superposades i 
combinades li donen rigidesa i consistència. 

L’aplicació principal del cartró és la fabricació de caixes que tenen un ús molt estès com envàs 
primari i secundari. 

Uns altres contenidors de cartró són els tubs i envasos cilíndrics, que es fan d’acord a tres tipus 
bàsics: en espiral, en convoluta i laminats amb alumini o poliester. 

El cartró compacte 

El cartró compacte es un material fibrós, similar al paper però amb varies capes sòlidament 
unides entre si (generalment amb 3 capes: cara, tripa i revers). La capa superior acostuma a 
ser estucada (és molt habitual la utilització de vernissos, metal·litzats, plastificats i ceres), el que 
millora les propietats de brillantor, llisor i impressió. Mentre que la resta de capes interiors són 
de material reciclat o material verge mesclat amb material reciclat. Els diferents models que es 
troben al mercat segueixen majoritàriament la normativa ECMA (European Carton Markers 
Association) i segons els criteris de disseny es poden distingir en: caixes amb obertura per tots 
dos extrems i el cos tancat per una solapa encolada, caixes amb obertura pel centre, 
multipacks i safates. 
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Característiques del cartró compacte 

Les seves característiques són: 

• El pes específic és de 600 a 800 kg/m3. 

• Punt d’inflamació a 200ºC. 

• Humitat absoluta en equilibri amb una humitat relativa del 60% i 23 ºC: de 5 al 8 %.  

• És biodegradable ja que és produït a partir de fibres naturals i pot ser reciclat un cop ha 
estat utilitzat. 

• És aïllant i no condueix la electricitat. 

• Pot ser tallat i plegat amb gran exactitud al tenir una rigidesa especial. 
 
Tipus de cartró compacte 

Les seves característiques són: 
 
Taula 4.3: Nomenclatura dels cartrons compactes. Font: Presentació de Isabel Castillo (Grafopack) a 
l’IQS: Els envasos de paper-cartró. Materials, disseny, fabricació i característiques técniques. Maig 2005. 
 

Estucat No estucat 

GZ (SBS) = Cartolina (pasta química blanquejada) UC 2 = “Folding” no estucat 

SUS/CNK = “Kraft” cartolina pasta química  UT 2 = “Triplex” no estucat 

GG 1 o 2 = “Folding” UD 1 o 2 = Revers gris no estucat 

GC 1 = Folding revers blanc GK  = “Bigris” 

GC 2 = Folding revers fusta  

GT1, 2 o 3 = “Triplex” (cartonet estucat)  

GD 1, 2 o 3 = Cartonet estucat revers gris  
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El cartró corrugat 

És un tipus especial de cartró format per dos làmines llises de cartró anomenades cares, 
separades per una sèrie de làmines ondulades anomenades material de flauta o medium. 

La principal matèria primera per a l’elaboració de les planxes de cartró ondulat és el paper, que 
es subministrat en forma de bobines. Està format al menys per tres capes, amb la central 
ondulada i engomada a les altres dos. Les cares es fabriquen generalment de paper Kraft o 
paper reciclat. El medium és una estructura corrugada que generalment es fabrica de materials 
reciclats. Els tipus de cartró ondulat són molts ja que depenen de la combinació del nombre de 
papers, de la qualitat del paper, del gramatge i del tipus d’ona (ona B, ona C i micro). Segons la 
seva estructura es pot classificar en: 

 Cartró doble cara: cartró format per dos cares llises unides a una cara ondulada. 

 Cartró doble doble: cartró format per tres cares llises unides a dos cares ondulades. 

 Cartró triple: cartró format per quatre cares llises unides a tres cares ondulades 
(s’utilitza principalment pel transport de productes industrials pesats). 

Existeix també un tipus de cartró denominat simple cara format per una única cara llisa unida a 
una cara ondulada. Generalment s’utilitza com a material d’amortiment, rodejant a productes 
fràgils com per exemple ampolles de vidre. 

Les caixes de cartró corrugat poden ser de flauta, horitzontal o vertical i són un dels materials 
més utilitzats per envàs i embalatge degut a les seves característiques: donen una adequada 
protecció al producte contingut en les operacions de manipulació i transport, donen un adequat 
suport informatiu del producte i són econòmiques. Tot i així la quantitat de models de caixes de 
cartró és molt amplia, però tots segueixen la codificació internacional FEFCO (European 
Federation of Corrugated Board Manufactures), on es troben reflectits els diferents codis per les 
diferents caixes existents. 

Mesures de la caixa de cartró corrugat 

Totes les mesures són dimensions internes de l’envàs expressades en mm i venen 
especificades en la descripció de cada model de caixa (veure Figura 5.2): 

                                    

 

    
 
 
 

Figura 5.2: Exemple de caixa rígida formada per cartró de doble cara. Font: Presentació Packaging 

 Longitud (L): la mesura més gran a l’obrir; 

 Amplada (B): la mesura més petita a l’obrir; 

 Alçada (H): la mesura des de la part superior 
de la obertura fins la base. 
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Engineering. Dr. Joël Poustis. CEO JPC Packaging Institute. 
 

Característiques exigibles al cartró compacte i al cartró corrugat 

Les seves característiques són: 

• Gramatge: és el pes per superfície (g/m2). [ISO 536] 

• Calibre: espessor del cartró (µ). [ISO 534] 

• Índex de ma: volum per unitat de pes (cm3/g).  

• Rigidesa: expressa l’esforç a flexió d’un cartronet (mNm) i es comprova tant en sentit de 
la marxa (DM) o de fabricació com en sentit transversal (DT). 

• Rugositat: mesura les diferències superficials (quant més llis millors prestacions de 
impressió). Normalment s’utilitza el sistema Bendtsen, que mesura el cabal d’aire que 
circula per una superfície determinada a una pressió constant (ml/min). 

• Blancor: valor relatiu expressat en % sobre un patró, Elrepho i Photovolt són els aparells 
més usuals de mesura. 

• Cobb: expressa l’aigua que és capaç de retenir un cartró per unitat de superfície i en un 
temps determinat, normalment un minut (gr/m2). 

• Arrancada IGT: resistència a l’arrencada de la superfície impresa (m/min). 

• Humitat absoluta: expressa la quantitat d’aigua que conté el cartronet (%). 

 

5.1.7 El paper i el medi ambient 

El paper i el cartró són productes reciclables, encara que la fibra cel·lulòsica es degrada en 
cada cicle i no aguanta ser reciclada més de 6 o 7 cops. Tot i així el reciclatge d’aquests 
productes contribueix a disminuir la quantitat de residus i l’estalvi d’aigua (per cada tona de 
paper reciclada s’estalvien 28.000 litres d’aigua i es deixen de tallar 17 arbres). 

Per a reciclar el paper s’introdueix el paper vell en un mitjà aquós i es sotmet a un procés 
desintegrador fins convertir-se en pasta reciclada. En aquest procés es produeixen 
considerables pèrdues en les fibres pel que la pasta obtinguda perd resistència i qualitat. Per 
això, es habitual fabricar cartró amb una mescla de pastes verge i reciclada. 

El problema bàsic del reciclatge del paper és l’eliminació dels elements contaminants utilitzats 
en el procés, ja que exigeix la utilització de nombrosos productes químics com ara bactericides 
o per eliminar la tinta. 
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5.2 Plàstics 

5.2.1 Introducció 

En un sentit ampli, els plàstics són materials orgànics constituïts per macromolècules produïdes 
per la transformació de substàncies naturals, o per síntesis directa a partir del petroli, el carbó o 
altres substancies minerals. Des de la seva aparició han tingut una influència revolucionaria 
degut a les seves propietats físiques i químiques. 
 

5.2.2 Fabricació 

En els processos de fabricació de plàstic per a envasos podem destacar els següents mètodes: 

Injecció 

És el procés més important de fabricació de peces de plàstic i és adequada per articles de gran 
consum ja que la matèria primera es transforma en envàs acabat en un únic pas. Amb un 
motlle de bona qualitat s’eviten etapes d’acabat posteriors. 

El procés en si consta de tres passos: plastificació, injecció i expulsió i desemmotllatge. 
Aquests tres passos es duen a terme en una màquina composta per una unitat de plastificació i 
una altra de tancament, que és on es troba el motlle.  

La unitat de plastificació o injecció s’encarrega de fondre el plàstic, homogeneïtzar-lo, 
transportar-lo, dosificar-lo i injectar-lo al motlle.  

La unitat de tancament és pareguda a una premsa. La placa de subjecció del motlle, en el 
costat de la injecció és fixa, mentre que la del costat d’expulsió llisca per unes guies. 

El motlle no és directament un element de la màquina d’injecció, ja que s’ha de construir 
especialment per cada peça. Consta com a mínim de dos meitats que es fixen a les plaques 
d’injecció de la unitat de tancament. El procés comença quan el plàstic granulat o en pols es 
col·loca al dipòsit, d’allà passa al cilindre on es calenta i es fon. Per últim el material fos s’injecta 
al motlle on es formarà la peça, es refreda i un cop solidificada s’extreu. 

 Avantatges: les peces modelades obtenen l’acabat final en un sol pas, els materials 
plàstics es poden modelar a la forma i grandària requerits, es poden modelar elements 
funcionals com ara rosques, el procés es pot automatitzar. 

 Inconvenients: les màquines d’injecció són cares, els motlles són més cars que els 
altres processos de modelatge, és difícil modelar objectes amb grans variacions de 
formes. 
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Injecció - Bufada 

Es tracta d’una variant del procés d’injecció que va néixer com a solució als problemes que 
presentava la fabricació de petits envasos. Un cop injectat el plàstic en el motlle s’introdueix 
aire a pressió pel nucli que fa que el material fos es separi d’aquest i s’estengui fins arribar a la 
superfície interna del motlle, on es refreda i agafa la seva forma definitiva. 

 Avantatges: els colls i les bases dels envasos queden perfectament conformats i sense 
matèria sobresortint, el pes i la capacitat són exactes, la estabilitat dimensional es 
excel·lent, la estanquitat està garantida. 

 Inconvenients: alt cost dels utillatges, limitacions en el disseny. 

Extrusió-bufada 

És el mode de fabricació d’envasos més antic i estés. En aquest procés intervenen dos peces 
fonamentals: una extrusora amb capçal bufant i un motlle per a bufada i una unitat de bufada. 

La extrusora transforma el plàstic en una massa fosa homogènia, la fa passar per un motlle que 
la converteix amb una proforma tubular (també anomenada macarró). 

El macarró s’introdueix al motlle de bufat que està composat per dos parts mòbils amb la forma 
del negatiu de l’envàs a fabricar. 

Un capçal de bufat introdueix aire a pressió dins del macarró, que és empès contra les parets 
del motlle fins que adquireix la forma desitjada. Després de que la peça s’hagi refredat 
suficientment, s’obre el motlle i s’extrau l’envàs. Acabat aquest cicle, passa a l’estació de polit, 
on se li desprèn dels sobrants de manera manual o automàtica. 

 Avantatges: simplicitat, versatilitat, baix cost en el preu dels utillatges respecte a altres 
tecnologies. 

 Inconvenients: el seu limitat nivell de qualitat de les peces obtingudes (talls al coll i 
base), irregular estabilitat dimensional, alt grau d’ocupació de ma d’obra, està molt 
limitat al sector farmacèutic degut a la neteja deficient de l’envàs. 

Extrusió en dues etapes 

És una variant de la extrusió-bufada, que consta de dos etapes. En una primera etapa, 
s’extrueix el macarró que es refreda i talla i es pot emmagatzemar per un temps il·limitat. En 
aquest pas queda determinat el coll de l’envàs i el seu pes. En la segona etapa, la proforma 
s’escalfa i un cop a arribat a l’estat termoelàstic s’introdueix en el motlle de bufat on se li dona la 
forma definitiva, quedant determinat el seu estat final. 
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Avantatges respecte el procés convencional:  

• La precisió en el pes i el volum de l’envàs és excel·lent. Un cop regulada la pressió de la 
injecció no es produeixen variacions apreciables en aquests paràmetres. 

• El coll de l’envàs és una peça injectada. Per aquesta raó no existeixen variacions 
importants en les dimensions del coll, de manera que es poden assegurar uns rangs de 
toleràncies molt estrets. 

• El procés d’estirat i bufada proporciona a l’envàs una orientació de les molècules PET 
en dues direccions. Això millora considerablement les seves característiques 
mecàniques: rigidesa, resistència a la compressió, etc. En comparació amb la tecnologia 
convencional, a menor espessor de paret i per tant menys pes, s’aconsegueixen 
envasos amb millors característiques mecàniques. 

• Millora la resistència al pas de gasos i vapors. 

• No hi ha sortints ni material tallat de deixalla. 

Moldeig per rotació 

Consisteix en escalfar pols termoplàstic fins a arribar a la temperatura de fusió i un cop 
aconseguida s’introdueix en el motlle, que comença a girar i això fa que certa quantitat de 
material quedi adherida a les cares internes del motlle. Donat que el motlle segueix girant, la 
capa de material va augmentant i compactant-se. Posteriorment es refreda, s’obre el motlle i 
s’extrau la peça. 

Termoconformat 

És el modelat de plàstics per acció de calor i força. Els únics plàstics que poden transformar-se 
per aquesta tècnica són els termoplàstics ja que són els únics que adopten l’estat gomós-
elàstic quan s’escalfen, cosa que no succeeix amb els termostables. Aquest tipus de tècnica la 
podem trobar en aplicacions típiques com ara embalatges múltiples o insercions. 

El procés es desenvolupa en tres etapes: 

1) Escalfament: en el que s’escalfa una planxa de material mitjançant tres possibilitats 
(per convecció, per contacte o per infrarojos). La tècnica d’escalfament més utilitzada és 
per infrarojos ja que permet subministrar energia directament a l’interior de la planxa de 
plàstic de manera ràpida i uniforme sense que la superfície pateixi danys per 
sobreescalfament. 

2) Modelat de la peça: la làmina plàstica ja calenta s’estira i tensa a sobre d’un bastidor i, 
mitjançant aire a pressió o aplicant el buit, s’estampa o pressiona contra les parets del 
motlle. Un inconvenient del procés és que només una de les cares de la peça copia 
exactament el motlle. Per això el procés pot ser en positiu o en negatiu, segons sigui la 
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cara interna o externa de la peça que es modela. És habitual que les peces acabades 
presentin espessors irregulars, concretament els extrems solen ser les zones més 
estretes. Per a minimitzar aquest efecte, la planxa de plàstic s’estira abans del 
modelatge. 

3) Refredament: és l’últim pas del procés i es comença quan la planxa de plàstic entra en 
contacte amb el motlle, més fred. 

 

5.2.3 Característiques 

Des del punt de vista de la seva utilització en envasos i embalatges, els plàstics presenten 
avantatges (baixa densitat, flexibilitat, resistència a la fatiga, baix coeficient de fricció, baixa 
conductivitat tèrmica, resistència a la corrosió, resistència al impacte, propietats òptiques, 
integració del disseny, economia, higiene, seguretat...) i també alguns inconvenients (baixa 
resistència a temperatures elevades, baixa resistència als rajos UV i a la intempèrie, 
deterioracions en la superfície, inflamabilitat...). 

A efectes de conservació dels productes que han de contenir, els envasos de plàstic presenten 
les següents propietats: 

Mecàniques 

• Resistència a la abrasió: és la major o menor facilitat d’un material a ser afectat per una 
acció mecànica com fregament, rascat o erosió. L’abrasió en general dona lloc a un 
desgast de la superfície de l’envàs que pot ocasionar alteracions de les propietats 
òptiques. 

• Resistència a la tracció: és la força necessària per a trencar un material plàstic per 
allargament. 

• Elongació: és la capacitat d’allargar-se al ser sotmesos a tracció. 

• Resistència al esquinçament: entesa com la força necessària per trencar el material 
sotmès a tracció en sentits oposats. 

• Resistència a l’esclat: és la capacitat de remetre pressió sense esclatar. 

• Resistència a la flexió: es la capacitat de recuperació desprès d’haver sofert esforços de 
flexió. 

• Resistència al impacte: és la capacitat de suportar el cop d’un objecte. 

• Resistència a la perforació: és la capacitat de suportar el fet de ser perforat en un punt 
d’una superfície. 
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Òptiques 

• Lluentor: és la capacitat de reflectir la llum. 

• Transparència: és la variació de l’angle de la llum incident al travessar el material i dóna 
una idea de les impureses que pot tenir el material. 

• Terbolesa u opacitat: és el percentatge de la llum transmesa que ha passat a través d’un 
plàstic. 

Químiques 

• Permeabilitat: és la capacitat de permetre o no el pas d’altres substàncies com gasos, 
vapor d’aigua, radiacions ultraviolades o radiacions infraroges. 

• Migració: els envasos no han de cedir al producte contingut (en especial pels aliments) 
altres productes que provoquin una sensible contaminació durant el període de 
comercialització anterior al seu ús. 

• Absorció: és un fenomen invers a la migració. L’envàs no ha d’extreure del producte 
constituents del mateix que desvirtuïn la seva qualitat. 

Aquestes propietats fan que els plàstics per envasos presentin riscos i amenaces en el seu ús: 
esforços mecànics, humitat, vapors, oxidació, radiació, contaminació per organismes, etc. Per 
això en molts casos els plàstics necessiten d’additius per tal de complir els requeriments 
normatius. Els diferents tipus d’additius que s’utilitzen en la indústria de l’envàs són: 

 Antiestàtics: són de naturalesa orgànica. Incrementen la conductivitat superficial per a 
reduir o eliminar les càrregues electrostàtiques. 

 Blanquejants òptics: utilitzats per a millorar el color inicial del material. 
S’aconsegueixen plàstics més blancs o més brillants. 

 Càrregues i reforços: són additius sòlids que milloren les propietats mecàniques. 

 Estabilitzants de procés: s’utilitzen per estabilitzar un polímer en front a la degradació 
tèrmica o de procés. En el PVC s’utilitzen estabilitzants captadors de clor que es va 
alliberant a mesura que es degrada el plàstic. 

 Estabilitzants a la llum: són additius que redueixen o eliminen els efectes causats per 
les radiacions ultraviolades. 

 Lubricants: Faciliten el processat dels plàstics millorant les propietats de flux i reduint la 
adherència del material fos a la maquinaria. Així mateix, eviten que es peguin les 
làmines o fulles, efectes antiestàtics, millora del color i resistència al impacte. 

 Nucleants: milloren les propietats físico-mecàniques. 

 Plastificants: milloren les característiques de flexibilitat i extensibilitat, l’aspecte i 
brillantor de les superfícies. 
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5.2.4 Materials plàstics als envasos 

Els plàstics es poden classificar segons el seu origen: 

 Naturals: generalment provinents de secrecions arbòries, com per exemple l’hule, 
resines i brees. 

 Sintètics: obtinguts per mitjà d’operacions industrials de polimerització, que consisteix 
en la unió de varies molècules anomenades monòmers per a formar un polímer. 

O bé, segons les propietats del producte final: 

 Termoplàstics: són polímers que per l’acció del calor es fonen suficientment per poder 
ser modelats i poden ser reutilitzables. 

 Termofixes o termostables: són aquells que un cop modelats no poden ser fosos de 
nou. 

 Elastòmers: són aquells termoplàstics o termofixes que tenen la capacitat d’allargar-se 
notablement sota els efectes d’una tracció i regressen ràpidament a les seves 
dimensions originals quan cessa la força. 

Segons la resistència química dels plàstics en front a diversos productes, es pot trobar de 
manera ràpida i aproximada quin és el plàstic més adequat per a cada situació (veure Annex 
A). A continuació es detallen els diferents tipus de materials plàstics que s’utilitzen per la 
fabricació d’envasos: 

1) Polietilè (PE) 

Representa aproximadament 1/3 de tot l’envàs de plàstic del món. El dissenyador pot escollir 
entre les diverses densitats del polietilè per adaptar-se a les necessitats. 

La pel·lícula de polietilè té molt bones propietats, com ara: 

• Bona protecció en front a l’oxigen i la humitat. 

• Resistència a la tracció, l’estirament i l’esquinçada. 

• Facilitat d’obertura i tancament. 

• És flexible, higiènic (preserva l’aroma dels aliments), reciclable i presenta un baix cost. 

• Color lleugerament translúcid (si no se li posen additius). 

La característica fonamental del PE és la seva facilitat de transformació, cosa que permet que 
sigui molt utilitzable en amplis sectors del mercat. És un material que té bona resistència 
química a dissolvents i àcids o alcalins dèbils. No reacciona amb la majoria de productes 
químics, alguns dissolvents poden provocar reblaniment o inflor d’envasos. Bàsicament hi ha 
dos tipus de polietilè: d’alta densitat (HDPE) i el de baixa densitat (LDPE), tots dos admeten 
l’esterilització per òxid d’etilè i rajos gamma.  
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El LDPE s’obté per polimerització de l’etilè en condicions extremes de pressió i temperatura. 
Presenta bones propietats mecàniques en quan a flexibilitat i resistència a l’impacte, bona 
barrera en front a la humitat, permeable als gasos i poca barrera a compostos aromàtics (olis 
essencials), no esterilitzable per calor, relativa inèrcia química, termosegellable i major 
estabilitat a l’oxidació que l’HDPE. Normalment s’utilitza per envasos d’us general (ultramarins, 
congelats i bosses de brossa) i per a retractilar, a més d’utilitzar-se com la cara interna 
termosoldable dels materials que no patiran tractament per calor. 

El PEHD també anomenat de baixa pressió, s’obté en condicions menys dràstiques de 
polimerització que el LDPE, generant cadenes amb menor nombre de ramificacions i amb 
menor mesura. Comparat amb el LDPE presenta un major grau de rigidesa i cristal·linitat, 
presenta una extraordinària resistència a l’impacte, bon comportament al desgast i fregament, 
punt de fusió més elevat, major barrera a la humitat i als gasos que els altres PE. Com a 
desavantatges estan el seu cost, pobre transparència, menor resistència a la llum solar  i més 
dificultat per reciclar. Com a material únic s’utilitza en bosses de nanses, per escombraries 
industrials, sacs industrials, cereals i embolcalls individuals en caixes de productes amb elevat 
valor afegit. S’utilitzen en el camp dels materials complexos quan es precisa major resistència 
tèrmica (per exemple materials per boil-in-bag). 

2) Clorur de polivinil (PVC) 

S’obté per polimerització del clorur de vinil i el material resultant és molt rígid pel que 
habitualment es formula amb plastificants. És un dels polímers sintètics amb més amplies 
aplicacions del mercat degut al seu alt grau de resistència química i per la facilitat única de ser 
mesclat amb additius per donar un gran nombre de compostos. Presenta unes bones 
propietats òptiques: brillantor i transparència, és termoconformable i termosegellable, té una 
bona resistència química als olis i grasses, ofereix diverses presentacions en funció del 
contingut plastificant i presenta unes propietats barrera mitjanes. S’originen problemes de 
descomposició per calor. S’utilitza en pel·lícules estirables i retràctils per envasat de carns, 
peixos i productes hortofrutícoles, i a partir de PVC es fabriquen també envasos rígids 
termoformats per aliments i productes farmacèutics (blisters). 

3) El poliestirè (PS) 

S’obté per la polimerització de l’estirè (vinil-benzè) i és amorf. Presenta molt bones propietats 
òptiques: brillantor i transparència, és fàcilment modelable per calor i té una elevada resistència 
a la extensió. És molt permeable al vapor d’aigua, els gasos i els aromes. El seu ús és molt 
estès en productes refrigerats. 
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4) Terftalat de polielitè (PET) 

El seu nom és el Tetraftalat de polietilè no orientat i consisteix en una pel·lícula termoformable, 
amb alta resistència a l’esforç mecànic. Resisteix el doblament i té una bona tensió superficial. 
Pot estar en contacte directe amb els aliments. Les qualitats del PET el converteixen en un 
material òptim i molt competitiu en moltes aplicacions: 

• Excel·lent estètica, brillantor i transparència. Les característiques intrínseques del PET 
permeten obtenir uns envasos amb una claredat similar a la del vidre. 

• Gran resistència mecànica a la compressió i a les caigudes. És un envàs rígid o 
semirígid segons l’espessor de les partes de l’envàs (dona sempre una major seguretat).  

• Bones propietats barrera i de compatibilitat farmacològica. Això explica el seu ús, tant en 
productes agressius com aquells que exigeixen una cura especial. Bona barrera en front 
a l’alcohol i els dissolvents, també en front a gasos, menor barrera en front a la humitat. 
En general és una bona barrera química excepte per àcids i bases fortes. 

• Perfecta estanquitat d’aromes. L’estructura del PET permet preservar l’olor i sabor del 
seu contingut. 

• Menor pes dels envasos, que es tradueix en una reducció dels costos tant en la 
producció com en el transport. 

• Exactitud en les dimensions, volum i pes dels envasos. La tecnologia d’injecció permet 
assegurar en els colls una perfecta estanquitat en el tancament de l’envàs, a la vegada 
que possibilita unes altíssimes cadències de producció en la línia d’ompliment. 

• Flexibilitat en el disseny d’envasos. Permet diferenciar la seva marca i atorga un valor 
afegit als seus productes. És fàcilment modelable. 

• Apte per la coloració (translúcides u opaca) i decoració (serigrafia, termogravat, 
envernissat, etc.). Sense additius és incolor i transparent. 

• Resulta l’envàs més ecològic. La excel·lent reciclabilitat del PET (100%), el reduït pes 
dels seus envasos i l’absència d’emissions contaminants al ser incinerat el confirmen 
com un dels materials més idonis per la conservació del medi ambient.  

L’experiència permet conèixer el grau de resistència del PET als diferents agents químics. En 
l’Annex B s’exposa la llista de compatibilitat del PET (aquesta llista és una guia general, que no 
supleix els pertinents assajos que s’han de fer en cada cas). L’ús més estès del PET és per 
ampolles obtingudes per injecció bufada. Per la seva estabilitat a baixes temperatures és 
possible la seva utilització en aliments congelats. 
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5) El polipropilè (PP) 

El PP és un polímer de propilè que habitualment es presenta lineal i amb estructures 
semicristal·lines. Els polipropilens es divideixen en tres grups: homopolímers, copolímers i 
copolímers random. Les varietats sintetitzades per copolímer random incorporen un 5% de etilè 
i el copolímer de alt impacte amb un 25%. Les seves principals característiques són les 
següents: 

• Presenta una bona inèrcia química i excel·lent resistència a les grasses. 

• Flexible i resistent a la fatiga quan és flexionat. 

• Baixa resistència a l’impacte (stress cracking) a baixes temperatures: limitacions per 
congelació (utilització de copolímers). 

• Barrera en front a la humitat i permeable als gasos, millorable adequant la fabricació 
(orientació o recobriments). 

• Esterilitzable per calor (121-135ºC), pels tractaments a 135ºC es recomana utilitzar un 
homopolímer, que té un punt de fusió de 145ºC. 

• Opac, de color natural groc grisenc i aspecte brillant. 

• Baixa densitat (η=0,9). 

• Excel·lent barrera a la humitat, bona resistència química a la temperatura, el que fa ser 
especialment indicat per us farmacèutic i mèdic. 

En pel·lícules pot trobar-se com PP cast i com PP biorientat (OPP). El PP cast s’utilitza com 
cara soldable en complexos que tenen que resistir a altes temperatures (per exemple 
esterilització per vapor). El PP OPP coextrusionat amb altres poliolefines o amb recobriments 
termosoldables, s’utilitza en envasos per cereals, snacks, pa, formatges, tabac, etiquetes per 
ampolles, etc. En la fabricació de multicapes solen ser la cara exterior, amb brillantor. 

 

5.2.5 Envasos de plàstic 

Donada la versatilitat del material existeixen infinitat de formes i mides d’envasos fabricats amb 
plàstics. Els més comuns són: 

 Ampolles: generalment amb secció circular o oval i coll estret amb capacitats des d’un 
mil·lilitre fins a un litre. 

 Botelles: amb coll ample o estret i capacitat fins als tres litres. En ocasions poden 
disposar de nanses. 

 Bombones: amb capacitats de fins a 50 l, generalment de secció circular o rectangular. 
En ocasions disposen d’una obertura que permet l’entrada d’aire al efectuar el buidat. 
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 Barrils: amb capacitats entre 30 i 800 litres. 

 Tubs col·lapsables: recipients comprimibles, amb cos circular i allargat i fons en forma 
de coda de peix. Capacitats entre 50 i 500 ml. 

 Gots: acostumen a tenir configuració cònica invertida. Capacitats entre 100 i 150 ml. 

 Pots: predominantment de secció circular, però també rectangular o poligonal. La boca 
té la mateixa mida que el cos o lleugerament inferior. Les capacitats varien des de 200 
ml fins a 2,5 l. 

 Safates: són de secció quadrangular, rectangular o circular i relativament planes. 

 Caixes: de forma cúbica o de paral·lelepípede. Disposen de tapa abatible, de pressió o 
corredissa. 

 Cubetes: de manera circular o oval, lleugerament còniques. En ocasions disposen de 
tapes i nanses. 

 Cartutxos: de forma tubular, amb capacitats entre 10 i 100 ml. Un dels extrems és 
obert i l’altre és tancat per una tapa. 

Estructures de plàstic compactes 

L’estructura d’aquesta làmina de plàstic està formada per dues làmines paral·leles unides per 
enllaços en forma d’ona, també paral·lels. La làmina és fabrica per extrusió a partir del polietilè 
d’alta densitat. El procés de fabricació de caixes és similar a l’utilitzat en el cartró corrugat 
(troquelat, engrapat i impressió). 

Les característiques d’aquests plàstics són: 

• Gran rigidesa i poca deformabilitat. 

• Alta resistència i compressió. 

• Gran resistència a l’impacte o a variacions de temperatura. 

• Gran capacitat de matisos de transparència i color. 

• Gran resistència a l’aigua i la humitat comparada amb el cartró corrugat. Resistent a la 
intempèrie. 

• Resisteix gran varietat de productes químics. 

• Higiènic i fàcilment netejable. 

• Resistent a les vibracions. 

• Superfície llisa no abrasiva. 

Les aplicacions d’aquest tipus d’estructures són: caixes per una gran diversitat d’aliments i 
productes varis, embalatges marítims o separadors per a embalatges destinats a l’exportació. 
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Pel·lícules flexibles 

Les pel·lícules flexibles es refereixen a materials plàstics de gruix inferior a 10 µ, ja que els 
gruixos superiors es coneixen com fulles. 

Les característiques de les pel·lícules flexibles, en general, són: baixa permeabilitat als gasos, 
petita o nul·la absorció d’humitat, no guarden ni alliberen olors ni sabors, protegeixen bé als 
productes de la llum i rajos UV, bon lliscament en màquines, bona resistència al estripat o 
punció, bona resistència química i bon aïllament químic. 

Són molt importants les propietats barrera (baixa permeabilitat) en front als agents 
desencadenants del deteriorament del producte envasat. La permeabilitat és la quantitat de 
substància (habitualment oxígen, diòxid de carboni o vapor d’aigua) que travessa una pel·lícula 
de gruix determinat per unitat d’àrea, per unitat de temps i per unitat de diferència de 
concentració (en els gasos, pressió). 

La permeabilitat a les radiacions UV dels materials plàstics són baixes, però tot i això 
s’acostuma a utilitzar additius absorbidors de rajos UV. En l’Annex C es pot trobar informació 
més detallada sobre la permeabilitat en films. 

Les pel·lícules flexibles tenen les següents aplicacions: 

1) Bosses 

Són molt diferents a les de paper, sobre tot en la seva fabricació i en els productes que 
contenen. Es fabriquen a partir d’un tub continu normalment de polietilè que es tanca i talla a 
intervals. Es classifiquen en bosses planes, de fons, de nanses i sacs i presenten les següents 
característiques: 

• Bona resistència a les estirades i al pes. 

• Màxima resistència a la humitat. 

• Són reutilitzables. 

• Bona qualitat d’impressió. 

2) Coixinets i tubs. 

Són envasos sense costures laterals. S’omplen de líquids o pastes i després es solden els 
extrems. S’utilitzen molt en cosmètica per envasar xampús, cremes, gel, sabó líquid, etc. 

3) Xarxes 

Es fabriquen fent una sèrie de talls sobre una pel·lícula i després estirant-la. S’utilitzen com 
embalatges de fruites, verdures, joguines i altres productes que no requereixen hermeticitat 
respecte l’ambient. 
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4) Blisters 

El blister és un envàs combinat, normalment de plàstic i cartró, utilitzat normalment per 
mercaderies petites. Existeixen tres tipus: bubble, blister i skin. 

Per la seva fabricació, primer s’escalfa la pel·lícula plàstica fins estovar-la. Posteriorment es fa 
que la pel·lícula s’introdueixi en un motlle amb la forma desitjada. Per últim es retalla la 
pel·lícula sobrant deixant-li una àrea per enganxar-lo a la cartolina. Existeixen bàsicament dos 
maneres dos formes de col·locar el blister sobre la cartolina: amb pega o amb ungles. 

Aquest tipus d’envàs s’utilitza molt per les joguines i per productes farmacèutics, en els que la 
làmina de cartró es substitueix per paper d’alumini. 

 

5.2.6 El plàstic i el medi ambient 

El plàstic com a material d’envàs es considerat lleuger, manejable, modelable, resistent i 
econòmic, però també es vist com un dels grans culpables del deteriorament mediambiental. 

La problemàtica mediambiental dels plàstics es pot centrar bàsicament en quatre punts: 

• Un problema de volum, ja que els residus plàstics tenen, en relació al seu pes, un gran 
volum, pel que necessiten molt espai en els abocadors. 

• Degradabilitat: els plàstics generalment no són degradables pel que no es poden 
incorporar als cicles biològics. 

• Substàncies nocives: en moltes ocasions contenen substàncies problemàtiques, com el 
PVC (policlorur de vinil), el PUR (Nitrogen de poliuretà), les PA (poliamides), el fluor 
provinent del PTFE (Politetrafluoroetilè), el sofre dels cautxús sintètics, etc. 

• Impossibilitat de reciclatge: els residus plàstics no poden reciclar-se directament ja que 
sovint es presenten mesclats o contaminats, pel que a vegades no hi ha més alternativa 
que dipositar-los en abocadors o cremar-los. 

Les vies de solució a aquests problemes passen per evitar els residus (per exemple, allargant 
la vida útil del producte) o la reutilització de residus (això implica tenir-ho en compte a l’hora de 
dissenyar l’envàs). A la Figura 5.3 es pot veure diferents exemples de valoritzacions de 
plàstics. 
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 Primer us Reciclat 
PEAD - envasos per drogueria 

- aigua / llet 

- caixes per ampolles 

- sacs industrials 

- ampolles detergents 

- canonades 

PEBD - films 

- bosses i sacs 

- bidons 

- bosses escombraria 

- tanques 

PVC - ampolles d’aigua, oli 

- blisters 

- canonades 

- perfils 

PS - gots i terrines 

- embalatges 

- safates 

- papereres 

PP - films 

- sacs 

- caixes automòbils 

PET - ampolles begudes 
carbòniques 

- catifes 

- jerseis 

Figura 5.3: Reciclat de plàstics (primer ús i aplicacions desprès del reciclatge). Font: Apuntes de Diseño 
y Producto. Universidad de Ingenierías Industriales y Civiles de Las Palmas. Melchor García, 2009.  
 

La identificació dels envasos de plàstic recuperables s’aconsegueix generalment per mitjà de la 
codificació del Sistema de Identificació Americà (SPI) que es localitza a la base dels envasos i 
consisteix en un número rodejat de tres fletxes. 

Les tres alternatives de recuperació són: 

 Reciclatge mecànic: comença amb la recollida selectiva per passar a ser classificades 
i triturades. Es realitza una primera separació de substàncies contaminants i després de 
processos de rentat, assecat, mescla i extrusionat, s’obté una pasta que pot ser 
processada per diferents tècniques. El resultat final són nous objectes de plàstic 
reciclat: bosses, testos, canonades, palets pel transport, postes i senyals de tràfic, parts 
d’automòbils, etc. 

 Reciclatge químic: les peces de plàstic usat es descomponen mitjançant processos 
químics amb el fi de recuperar els seus constituents bàsics, que poden ser utilitzats 
novament com a matèries primeres. 

 Recuperació energètica: els plàstics usats poden ser aprofitats com a combustibles 
pel seu elevat poder calorífic (un kilogram de plàstic produeix la mateixa energia que un 
kilogram de gasoil o de gas natural). 
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Des del punt de vista mediambiental, en moltes ocasions és mes avantatjosa la recuperació 
energètica que el reciclatge mecànic o químic. Aquesta alternativa està especialment indicada 
en els casos en que els residus presenten deteriorament o brutícia. 

Reciclatge del Tereftalat de Polietilè (PET) 

És un plàstic d’alta qualitat, molt versàtil i que té un alt valor pel reciclatge, per això genera una 
important demanda pel seu reciclatge (és el plàstic utilitzat en la fabricació de botelles d’aigua i 
begudes carbòniques). Les aplicacions com a material reciclat són com a fibra en la fabricació 
de catifes, edredons, jerseis, anoracs, joguines, etc. 

 Reciclatge del Policlorur de Vinil (PVC) 

Des de fa uns anys, els mitjans de comunicació han presentat una especial atenció a aquest 
producte i els seus problemes mediambientals. Aquests es centren principalment en l’emissió 
de dioxines a l’atmosfera i les seves característiques cancerígenes.  

Els fabricants de PVC han respòs sempre que tots els processos de combustió emeten 
dioxines (fusta, cigarretes, hidrocarburs, etc.) i que no està provat científicament que la 
combustió del PVC sigui especialment perillosa. Asseguren que el seu impacte ambiental és 
inclús més favorable que el d’altres materials. 

Encara que teòricament és reciclable, no es porta a la pràctica ja que tècnicament és un procés 
complex i molt car. Això ha provocat que la conscienciació social fes canviar de productes als 
fabricants. 

No obstant això, cal esperar que els plàstics de composició clorada, com el PVC, puguin patir 
sota els efectes de l’abocament alteracions de major o menor abast que suposin una 
descomposició molecular amb alliberació del component clorat, el que provocaria la condició de 
no potables a les aigües subterrànies que poguessin veure’s afectades. 
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5.3 Metalls 

5.3.1 Introducció 

En termes generals, un envàs metàl·lic és un recipient rígid fabricat amb qualsevol metall, que 
serveix per a contenir productes sòlids o líquids. Els materials més utilitzats són l’acer, el llautó, 
l’alumini i el crom i s’utilitzen de manera molt diversa en la indústria de l’alimentació (conserves 
càrniques i de peix), begudes, olis, productes farmacèutics, cosmètics, productes químics 
(pintures, dissolvents, etc.), neteja i drogueria, insecticides, lubricants, etc. 
 

5.3.2 Fabricació 

Existeixen dos tipus de materials metàl·lics utilitzats en la fabricació d’envasos: 

 Materials ferris: llautó, xapa cromada (acer sense estanys o Tin Free Steel), xapa 
negra (acer sense recobrir). 

 Materials no ferris: alumini. 

Els processos de fabricació de metall varien en funció del metall a fabricar. A continuació es 
descriuen els més habituals: 

Fabricació de l’alumini 

En una primera fase es separa la alúmina (òxid d’alumini) del mineral (bauxita) i posteriorment 
es prepara el metall per electròlisi, descomponent l’alumini i oxigen de l’alúmina dissolta. En els 
diferents tipus d’acabats de l’alumini destaca l’anoditzat industrial, procés electrolític d’oxidació 
a través del qual augmenta la capa d’òxid natural, millorant la seva resistència a la intempèrie i 
acabats. 

Fabricació del llautó 

Per la fabricació de llautó es fon la matèria primera en forns d’inducció que alimenten la colada 
continua per la producció “billets”. Després se solidifiquen per procediments de colada continua 
i centrífuga a elevades velocitats. Segons el procés d’extrusió o trefilat es produiran els envasos 
requerits. 
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5.3.3 Característiques 

Tot i que els envasos metàl·lics presenten un pes relativament elevat en comparació als altres 
materials, tenen problemes de corrosió i oxidació i es pot considerar que ofereix una imatge 
“antiquada”; els envasos metàl·lics destaquen per presentar unes bones característiques 
respecte als altres materials que els fan exclusius per determinades aplicacions: 

• Resistència mecànica: permet l’embassat a pressió o el buit, presenta resistència a 
impactes i al foc i a més resisteix temperatures elevades per l’esterilització. 

• Opacitat a la llum i radiacions: presenten una alta barrera contra els rajos que degraden 
els aliments i especialment la llum, que degrada les vitamines. 

• Versatilitat en el disseny: permet realitzar tot tipus d’envasos en forma i mida. 

• Hermeticitat i estanquitat: presenta una forta barrera entre el producte envasat i 
l’exterior. 

• Integritat química: presenta una mínima interacció entre l’envàs i el producte contingut, 
permeten la conservació del color, aroma i sabor dels aliments. Poden fer-se inerts 
mitjançant un adequat recobriment interior. 

• Estabilitat tèrmica: no canvien les seves propietats a l’escalfar-se, es dilaten però sense 
afectar al seu contingut. 

• Longevitat: duració quasi infinita dels productes un cop esterilitzats. 

• Suport eficient: admeten recobriments amb vernissos i impressions a gran velocitat i 
amb gran qualitat. 

• Adaptabilitat: posseeixen característiques avantatjoses en l’apilat i en la seva utilització 
en màquines automàtiques (vending). 

• Reciclabilitat: permeten una fàcil i barata separació per mitjà d’imans dels residus sòlids 
urbans. 

 

5.3.4 Tipus de metalls utilitzats per envasos 

El llautó 

És un producte laminat pla, constituït per acer amb baix contingut en carboni i recobert per 
ambdues cares per una capa d’estany. L’acer base s’obté a partir de lingots que es laminen en 
calent. Posteriorment el llautó es lamina en fred, se li aplica un recuit i finalment es templa per 
donar-li duresa. El procés conclou amb tractaments superficials que poden donar lloc a acabats 
brillants, mats o plata. El principal recobriment de l’acer és l’estany electrolític mitjançant el qual 
es diposita una fina capa protectora d’estany sobre aquest. 
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La xapa cromada (TFS) 

És un producte laminat pla, de color gris blau, obtingut per deposició electrolítica de crom sobre 
un acer amb baix contingut en carboni. Es forma una pel·lícula de crom metàl·lic i òxids de crom 
en totes dues cares de l’acer. Per les seves característiques és una alternativa al llautó: ofereix 
resistència mecànica a la corrosió, absència de toxicitat, bona adherència de vernissos, etc. En 
canvi, la xapa cromada no admet soldadura elèctrica, té una baixa flexibilitat al doblatge, 
escassa resistència a la corrosió per productes àcids i necessita envernissat. 

Alumini 

És el tercer element químic en abundància a la escorça terrestre, es troba a la naturalesa 
formant compostos estables. És un metall fort i lleuger, que s’oxida parcialment i que té com a 
matèria primera la bauxita. Des del punt de vista comercial és un material relativament nou, 
essent avui el metall no ferri més utilitzat en tot el món. 
 

5.3.5 Envasos metàl·lics 

Envasos de llautó 

El tipus d’envàs de llautó més estès és el pot sanitari, utilitzat per a contenir productes 
alimentaris. 

Els envasos més antics s’anomenen llaunes de tres peces, fabricats a partir d’una làmina 
tallada en plantilles que s’enrotlla i uneix pels extrems mitjançant una costura lateral, que pot 
ser efectuada per tres mètodes diferents de soldadura: plom-estany, plàstica o bàsica. 

En l’actualitat han guanyat importància la fabricació de llaunes de dos peces, ja que presenten 
grans avantatges sobre les de tres peces, sobre tot perquè eliminen la necessitat de col·locar el 
fons. Aquestes llaunes es fabriquen per embotit-planxat i per embotit profund, en els que es 
parteix d’un disc de metall que amb un cop es provoca que flueixi dins d’una copa en la que se 
li dóna la forma final i l’espessor de la paret necessari. Posteriorment es forma la pestanya i un 
cop ple es col·loca la tapa. 

Envasos d’alumini 

Les aplicacions al mercat són múltiples, com pots de begudes, aerosols, taps per ampolles, 
conserves, embotits, embolcalls protectors (paper d’alumini), tapes de iogurt, etc. Tot i el seu 
preu elevat, les seves característiques el fan idoni per la fabricació d’envasos d’aliments ja que 
no altera el color ni el sabor dels aliments: lleugeresa, fàcil manipulació, aspecte brillant i 
atractiu, fàcilment colorable, bona conductivitat tèrmica i elèctrica, no magnètic, bona barrera a 
gasos i radiacions UVA, resistent a la oxidació atmosfèrica, impermeable a l’aigua, baixa 
resistència mecànica, no pot ser soldat i és totalment reciclable. 
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Altres envasos metàl·lics 

A part dels ja esmentats, al mercat es poden trobar altres tipus d’envasos, com ara: 

 Tubs col·lapsables: es tracta del típic envàs que s’utilitza per la pasta de dents. Estan 
fabricats amb qualsevol tipus de metall dúctil laminat en fred, com per exemple l’estany. 
Quan el producte a contenir no és compatible amb el metall de l’envàs, aquest es 
recobreix amb laques, ceres o resines que els aïllen. Aquests envasos estan orientats a 
productes farmacèutics i no comestibles, però degut a la imatge d’envàs net i higiènic, 
s’ha estes el seu ús a la industria alimentària. 

 Aerosols: És el conjunt constituït per un recipient que conté un gas comprimit, liquat o 
dissolt a pressió amb o sense líquid, pasta o pols i proveït d’un dispositiu que permet la 
sortida del contingut en forma de partícules sòlides o líquides en suspensió en un gas, o 
sota escuma, pasta o pols en estat líquid. El recipient, a més de contenir el producte 
que es polvoritzarà (anomenat substància activa), porta un gas comprimit que actua 
com a vehicle propulsor de la substància. En ocasions també disposa d’un dissolvent 
orgànic que actua per facilitar la dissolució entre el gas i la substància activa. Són de 
gran aplicació en els productes cosmètics, pel cabell, insecticides, pintures, etc. 

 

5.3.6 Els metalls i el medi ambient 

Acer 

Els envasos d’acer són totalment reciclables i les matèries primeres que els constitueixen 
poden ser reutilitzades indefinidament, encara que sigui necessària una prèvia separació de 
l’estany que el recobreix. Aquest material pot ser separat d’altres als abocadors utilitzant imans 
gràcies a les seves qualitats magnètiques. La fabricació de nous envasos a partir de material 
reciclat suposa un considerable estalvi d’energia i de matèries primeres ja que cada tona de 
material reciclat suposa un estalvi de 1,5 tones de carbó, del 70% de l’energia i del 40% de 
l’aigua necessaris. Els envasos d’acer no són reutilitzables ni biodegradables, encara que si 
que es degraden per corrosió. 

Alumini 

Els envasos d’alumini són el producte més valuós dels residus urbans, fet que implica un 
important incentiu per la seva recuperació. L’alt valor dels residus d’alumini i l’elevat consum 
energètic requerit per la seva obtenció a partir de la bauxita el converteixen en un element idoni 
per ser reciclat. Per dur a terme això es col·lecta en contenidors específics, es fon en lingots 
que després es convertiran de nou en lamina d’alumini preparada per continuar la cadena de 
fabricació. Els processos de reciclat d’alumini són rentables ja que s’arriba a estalvis de fins el 
95% d’energia necessària pel material de primera elaboració. L’alumini es pot reciclar de 
manera indefinida i el producte obtingut és idèntic a l’original. 
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5.4 Vidre 

5.4.1 Introducció 

El vidre és un producte mineral obtingut per fusió i que solidifica sense cristal·litzar. Es composa 
bàsicament d’una mescla de silici (element essencial o vitrificant), sosa i cal (fundents). A 
vegades se li pot afegir també agents oxidants (nitrats i sulfats), agents colorants, decolorants o 
agents afinants (que eliminen bombolles). 
 

5.4.2 Fabricació 

Els components (arena, sosa i pedra calcària) es mesclen amb residus de vidre i s’introdueix al 
forn a una temperatura entre 1400 i 1600ºC. Les màquines són alimentades per forns de fusió 
que poden arribar a produir fins a 300 recipients per minut i manipular més de 100 tones de 
vidre al dia (aquests forns funcionen sense parar durant tot el seu procés de vida, que 
acostuma a ser d’uns 9 anys). 

En aquests forns entren per un extrem les matèries primeres (inclosos els envasos de vidre 
procedents del reciclat) i surten a traves d’uns braços al final dels quals es troben les màquines 
que produeixen els nous envasos. El vidre fos en els feeders (canals d’escalfament / 
refredament) es talla en gotes (trossos de vidre de pes igual al de l’envàs) i es distribueix als 
diferents motllos que posseeix la màquina de fabricació on per mitjà d’una sèrie de processos 
de pressió, premsat i buit s’aconsegueix donar forma als nous envasos. Aquesta forma final del 
motllo es pot aconseguir per mitjà dels processos següents: 

 Procés bufada-bufada (generalment utilitzat per la fabricació d’envasos de boca 
estreta): Aquesta tècnica es basa en l’ús d’un punxó que forma una petita cavitat en la 
massa de vidre fos (gota de vidre); aquesta cavitat és posteriorment expandida 
mitjançant aire comprimit. A l’expandir-se, la gota és forçada a adoptar una determinada 
configuració que correspon al motllo preliminar que, pel seu disseny, donarà la forma 
requerida al vidre. A continuació passarà al motllo definitiu que amb l’ajuda d’aire 
comprimit i utilitzant el buit donarà la forma final a l’envàs. 

 Procés premsa-bufada (generalment utilitzat per envasos de boca ampla): El punxó en 
aquest cas és més llarg i forma una cavitat interior en la gota, premsant el vidre contra 
la superfície del motllo preliminar, de manera que l’espai ocupat pel punxó correspon a 
la bombolla d’aire formada per la primera bufada del sistema anterior. Aquesta forma és 
igualment transmesa al motllo definitiu on, amb l’ajuda d’aire comprimit i buit, és 
expandida d’una manera simple i més uniforme fins la forma final de l’envàs. 

Quan els recipients surten de la màquina bufadora final encara mantenen una temperatura de 
uns 650ºC i per tal d’evitar la formació de tensions internes degut al ràpid refredament, els 
recipients es porten cap a un túnel amb una temperatura controlada, a través del qual passen 
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lentament reescalfant-se i posteriorment refredant-se d’una manera predeterminada (així s’obté 
un major grau de resistència del vidre). 

La tendència cap a una producció d’envasos de vidre més lleugers determina una major 
aplicació de tractaments (per tots dos processos anteriors) sobre la superfície del vidre per a 
mantenir la seva resistència, permetent un flux suau en les línies d’envasat i millorant la seva 
resistència a l’abrasió. Els tractaments més comuns s’apliquen en calent, i consisteixen en una 
polvorització de les ampolles o pots amb vapor de titani orgànic o compostos inorgànics 
d’estany, aplicant així una capa fina del metall sobre la superfície del vidre i aconseguint 
augmentar la resistència del vidre. Un altre tipus de tractament consisteix en aplicar un compost 
orgànic (com per exemple, àcid oleic) per tal d’augmentar la lubricitat dels recipients i evitar la 
fricció, obtenint una major mobilitat en les línies d’envasat. S’ha de tenir en compte que tot 
recobriment ha de ser autoritzat per les autoritats sanitàries i que si s’aplica en excés pot tenir 
efectes perjudicials sobre l’eficàcia del tancament i la retirada de tapes. 
 

5.4.3 Característiques 

Els envasos de vidre presenten les següents característiques: 

• Transparència: encara que també admet ser acolorit mitjançant l’addicció d’òxids 
d’elements que pertanyen als grups de transició de la taula periòdica (titani, vanadi, 
crom, manganès, ferro, cobalt, etc). 

• Modelable: amb una gran capacitat d’adaptació i flexibilitat de formes a temperatura de 
conformat (1100-1200ºC) podent aconseguir qualsevol forma. 

• Inalterable: és químicament inert i per tant no s’oxida ni transmet sabors. 

• Hermetisme: és molt bona barrera aïllant i impedeix el pas de líquids, vapors o gasos. 
És molt resistent a substàncies orgàniques i inorgàniques, excepte si s’exposa un llarg 
temps a la intempèrie. 

• Rigidesa i resistència a pressions internes (aquesta depèn de la forma del recipient). 

• Resistència tèrmica: suporta temperatures de fins a 500ºC. A mesura que s’escalfa 
s’ablaneix paulatinament, disminuint la seva viscositat amb la temperatura. A 
temperatura ambient es mal conductor del calor i la electricitat. 

• Reciclable: el que evita que sigui contaminant. 

• El seu elevat pes i la seva fragilitat resulten els principals inconvenients del vidre. Si es 
compara el amb el pes de les botelles de plàstic, les de vidre pesen 15 g més per la 
mateixa capacitat d’envàs. Per alguns casos concrets el pes és un punt a favor, ja que 
els envasos de vidre són més fàcils de manipular en línies d’envasat ràpid. A més per 
alguns productes cosmètics segueix resultant més atractiu que altres materials. 
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5.4.4 Envasos de vidre 

De manera general, les parts principals d’un envàs de vidre són boca, coll, espatlla, cos, taló, 
fons i picadura (superfície còncava a l’interior del fons). En funció de la boca i la utilitat que se li 
doni es poden distingir dos grans famílies: 

 Ampolles: destinades generalment a contenir productes líquids, entre els que 
destaquen: olis, aperitius, cerveses, lactis, licors, mostos, sidres, vins, etc. 

 Pots: dissenyats per aliments sòlids i semisòlids, pels següents productes: olives, 
aliments infantils, conserves, derivats làctics, especies, patés, postres, salses, etc. 

El tap és un element fonamental per garantir l’estanquitat de l’envàs i el de vidre disposa d’una 
amplia varietat que s’adapta a totes les necessitats (taps corona, rosca, pilferproof, suro, 
eurocap, pry-off, twist-off, press-twist, etc.). 
 

5.4.5 Vidre i medi ambient 

El vidre és un dels materials òptims per a ser reciclats, ja sigui com a pedaceria o com a envàs 
sencer i actualment representa el 8-10% del contingut en pes de la brossa d’una llar occidental 
mitjana. Per tal de ser reciclat requereix prèviament ser separat per colors (transparent, àmbar i 
verd). Després es tritura, depura i neteja d’altres residus (metàl·lics, suro, etc.) passant a 
convertir-se en pedaceria o ferralla de vidre, que s’incorpora com matèria primera per al procés 
de fabricació del nou vidre. 

L’altra opció és que pot ser reutilitzat mitjançant els “envasos retornables” que el consumidor 
torna un cop utilitzats i que són higienitzats i reomplerts per tornar al circuit de distribució 
comercial. Tot i els avantatges, s’ha de tenir en compte que la recollida, transport, rentat i 
emplenat produeixen els seus propis impactes mediambientals, donat que es necessiten grans 
quantitats d’aigua, detergents i productes químics per a garantir el compliment de la rigorosa 
normativa d’higiene, sense contar amb el consum energètic aquestes operacions. Un altre 
aspecte a considerar és que els envasos retornables i reutilitzables consumeixen una quantitat 
de matèria primera superior que els d’un sol ús ja que han de ser més resistents, i un vidre més 
pesat implica majors costos de transport. 

De totes maneres són més els avantatges del reciclatge que els inconvenients: evita un 
increment en la erosió i destrucció de terrenys derivats de l’explotació i extracció de mineral de 
les canteres i s’estalvia més energia en la fabricació ja que el vidre reciclat fon a menys 
temperatura que les matèries primeres. 

Per últim és interessant assenyalar les opcions de futur en el reciclatge de vidre, que es 
concentren en la utilització d’un revestiment del vidre transparent amb capes de color, de 
manera que en el procés de reciclatge aquestes es dissolguin.Si tot el vidre fos fabricat amb 
aquest sistema, no hi hauria límit en la quantitat de vidre que es podria reutilitzar. 
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5.5 Materials per envasos compostos, complexos o multicapa 

5.5.1 Introducció 

Els envasos compostos són aquells que resulten de la unió de dos o més suports amb 
característiques pròpies, que es complement entre sí, donant com a resultat un nou material 
amb característiques específiques en funció de les necessitats de conservació, procés 
d’envasat i comercialització del producte. Els materials complexos s’han convertit en els últims 
anys en un factor determinant dins del sector de l’envasat de productes alimentaris. 

El primer envàs compost va aparèixer al 1952, tenia forma de tetraedre i va cridar molt l’atenció 
degut a la seva forma poc convencional i a la seva composició. La patent d’aquest material és 
de l’empresa Tetra Pack, que amb el famós Tetra Brik s’ha col·locat a l’avantguarda dels 
fabricants d’envasos. Aquest sistema d’envasat permet conservar els productes alimentaris 
llargs períodes sense congelació. 

En el cas dels plàstics, la inexistència d’un material amb propietats barrera elevades juntament 
amb bones propietats mecàniques, òptiques o tèrmiques, fa necessari combinar les propietats 
de diferents tipus de polímers mitjançant estructures multicapa. L’associació de materials 
diferents no representa simplement una suma de components, sinó que per les prestacions 
dels mateixos, els seus mecanismes d’acció constitueixen una associació sinèrgica, de manera 
que la capacitat de protecció del conjunt és superior a la integració additiva de les seves parts. 
 

5.5.2 Fabricació 

Els procediments existents per a la fabricació d’estructures de materials complexos són les 
següents: 

 Laminació (contracolat): Unió de dos soports mitjançant la interposició d’un material 
adhesiu que habitualment està disolt (base solvent o base aquosa). 

 Extrusió-recobriment: consisteix en forçar la sortida d’un material polimèric fos a 
través d’una obertura amb un espessor molt baix i en forma de cortina continua que cau 
sobre un suport que està passant a velocitat elevada. 

 Extrusió-laminació: procés en el que s’uneixen dos substrats per mitjà de dos rolls 
(acer-cautxú) i, entre ells, es deposita una capa de mínim espessor d’un polímer fos que 
actua com a mitjà d’unió. 

 Coextrusió: procés en el qual, a partir de diferents fonts d’alimentació, s’extrueixen 
diferents materials i l’adhesiu. El sistema de distribució de les resines foses fa que 
aquestes estiguin sempre sense mesclar-se, de manera que l’extrusió és directament 
d’una estructura multicapa. Com avantatge, els materials que s’extrueixen en les capes 
centrals poden tenir espessors inferiors que si es transformen per altres procediments. 
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 Coextrusió-laminació: la coextrusió de materials es realitza en forma de cortina 
continua entre dos suports pre-existents que queden constituint una única estructura 
amb la coextrusió en el centre. 

 

5.5.3 Característiques 

Els envasos compostos suposen millores de les característiques dels envasos aconseguits per 
mitjà de materials convencionals no units. 

• Reducció de riscos per la salut humana. 

• Augment de la vida dels productes i dels períodes de comercialització. 

• Augment dels lots de fabricació pel seu fàcil emmagatzematge. 

• Augment de l’atractiu i del valor afegit dels productes. 

• Millora de la conservació de les propietats del producte. 

• Reducció de costos de producció degut a l’automatització de les línies d’envasat. 

• Reducció de costos de distribució al disminuir les pèrdues per transport, ruptura, 
contaminació, etc. I reducció dels costos de transport i emmagatzematge. 

 

5.5.4 Adhesius pels envasos compostos 

Els sistemes que pràcticament aborden totes les possibilitats d’obtenció de laminats són els 
següents: 

 Adhesius en fase aquosa: aquest tipus d’adhesius requereixen que al menys un dels 
suports sigui porós (paper i/o cartró) per que a través del mateix s’elimini l’aigua de 
constitució de l’adhesiu. La seva naturalesa química acostuma a respondre a 
dispersions de resines sintètiques o naturals que per pèrdua del vehicle (aigua), 
s’aglutinen i desenvolupen una gran força d’unió. El més important és el PVA (acetat de 
polivinil), que s’aplica com una dispersió aquosa i polimeritza posteriorment per 
escalfament en presència d’un catalitzador. Les característiques d’aquests adhesius 
són que no tenen olor, sabor ni color, no són afectats per la llum solar, són neutres, no 
són tòxics, no són corrosius i tenen una bona estabilitat per sota dels 100ºC. 

 Adhesius amb solvent: les resines que formen l’adhesiu estan dissoltes en solvents 
orgànics que poden ser un o varis dels següents: acetat d’etil, etanol, isopropanol i 
metil-etil-cetona (2-butanona). Quan es van a utilitzar en la màquina de laminació, al 
marge del solvent propi de la formulació s’ha d’afegir més quantitat del mateix, fins a 
aconseguir una viscositat d’aplicació idònia. 
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 Adhesius sense solvent (solventless o solventfree): Els adhesius sense solvent es 
van desenvolupar com a resposta a disminuir l’impacte ambiental de l’evaporació dels 
dissolvents i per a millorar el rendiment energètic dels dissolvents en base aigua. 
Aquest tipus d’adhesius va exigir un redisseny per complet de les màquines de 
laminació, ja que la variació de propietats de l’adhesiu aquí s’aconsegueix físicament, 
mitjançant la rotació sobre rolls i en els adhesius amb solvent era possible mitjançant 
l’addicció d’aquest. 

 Adhesius reactius bicomponents: es tracta d’adhesius que requereixen la reacció 
entre dos components per a que desenvolupin la capacitat d’adhesió. Aquesta 
propagació de la reacció permet arribar a formar estructures tridimensionals i molt 
estables. 

 Adhesius reactius monocomponents: aquests adhesius estan basats en prepolímers 
de polièters amb acabaments de isocianat (NCO) i la seva reacció es dona amb humitat 
(ambiental o provinent del suport). La molècula de resina reacciona amb la humitat 
formant una amina i CO2. La amina torna a reaccionar amb el NCO per a produir un 
derivat de la urea, que reacciona novament amb un altre isocianat i forma un grup 
anomenat biuret. Aquestes reaccions progressen de manera continua fins la 
polimerització total, obtenint-se un compost tridimensional format per una poliurea-
poliuretà. Les condicions òptimes de utilització d’aquest tipus d’adhesius són per a 
laminacions sobre paper o cartró ja que aquests suports sempre contenen suficient 
quantitat de humitat i poden absorbir-la de l’ambient per continuar la reacció. 

 Adhesius de fusió en calent (hot-melts): un adhesiu hot-melt és un termoplàstic, 
habitualment copolímer de etilè i vinil-acetat, totalment sòlid, que s’aplica en estat fos i 
que la força cohesiva ve de la resolidificació, en contrast amb la majoria dels adhesius 
que requereixen l’evaporació d’algun solvent o aigua per a produir l’adhesió. Els 
adhesius hot-melt tenen diversos components addicionals a la resina base, com són: 
plastificants, antioxidants, ceres, etc. 
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5.6 Nous materials 

A continuació es presenten les definicions dels nous conceptes de materials que es poden 
trobar avui dia en el mercat: 

Materials biodegradables: són aquells que es degraden per efecte d’ens biològics (bactèries, 
fongs, etc.) sota condicions naturals del medi ambient. Donen com a resultat CO2 + H2O 
(fermentació aeròbia) o CH4 + CO2 (fermentació anaeròbia). 

Materials compostables: són aquells que són descompostos biològicament durant un procés 
denominat compostatge. Donen com a resultat CO2, H2O, compostos inorgànics i biomassa. No 
deixen residus visibles. 

Materials oxo-degradables: desenvolupen la descomposició per oxidació mitjançant un 
procés d’etapes múltiples, utilitzant additius químics per a iniciar la degradació. La mateixa pot 
iniciar-se per efecte de la radiació UV, calor i/o esforç mecànic. Al reduir-se el pes molecular 
per ruptura de cadenes, el material és susceptible de biodegradació. Existeixen dubtes sobre si 
aquests materials poden considerar-se “biodegradables”. 

Materials fotodegradables: es degraden per efecte de la radiació UV, fraccionant-se en 
partícules diminutes en unes poques setmanes. S’aconsegueix mitjançant l’ús d’additius. En 
realitat tots els plàstics són fotodegradables, la diferencia està en la velocitat a la que es 
produeix la degradació. 

Materials hidrosolubles: es solubilitzen en aigua i després es biodegraden. Existeixen 
materials naturals (per exemple els polisacàrids) o sintètics (per exemple l’alcohol polivinílic). 

Materials biodesintegrables: són materials compostos, per exemple per poliolefines 
mesclades amb materials derivats del midó. La part degradable és descomposada pels 
microorganismes, mentre que la no degradable es fracciona en micropartícules. 
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66  EEll  pprroojjeeccttee  ddee  ppaacckkaaggiinngg  

6.1 Introducció 

Un projecte de packaging té les mateixes etapes que qualsevol projecte de desenvolupament 
de producte i s’ha de plantejar amb el màxim de rigor en tots els seus passos. De la mateixa 
manera que passa amb altres projectes, és molt important dedicar temps i recursos en definir la 
idea inicial, abans de la realització del desenvolupament. D’aquesta manera es detecten molts 
errors i s’estalvia molta feina en etapes posteriors. 

El desenvolupament de projectes d’envasos i embalatges generalment es dóna pel llançament 
d’un nou producte. És tracta doncs de projectes que parteixen des de zero en els que 
intervindran diferents departaments d’una empresa i en els que s’hauran de considerar 
múltiples variables (tipus de producte, característiques, marketing, logística, etc). L’altra 
possibilitat es quan es tracta de l’envàs d’un producte ja existent i es vol canviar la situació del 
producte dins del mercat. Això es coneix com projectes de reenginyeria d’envasos i 
embalatges. 

En tots dos casos, és molt important que el cap de projecte tingui una visió global de l’envàs a 
dissenyar i conegui molt bé el producte a contenir. A més ha de saber gestionar els diferents 
departaments de l’empresa que hi intervindran. 

 

6.2 Especificacions del projecte 

6.2.1 Característiques generals 

Abans de començar el projecte és molt important definir les diferents parts del projecte i els 
seus responsables: 

 Descripció del projecte: el tipus de projecte que es vol realitzar, les característiques 
del producte a contenir, el disseny, etc. 

 Origen i fons del projecte: explicació de la situació i l’entorn en el que s’estarà el nou 
envàs, la competència, la situació dins dels punts de venda, la distribució, exigències 
mediambientals, normatives específiques, etc. 

 El posicionament del nou producte: descripció del segment del mercat on es situa el 
nou producte i si existeix marca del mateix. 

 Objectiu del nou envàs: característiques de l’envàs, diferenciació amb la competència, 
imatge que vol transmetre, aspectes a conservar o mantenir, etc. 
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 Funcionalitat del nou envàs: importància de l’aspecte, àrea per l’etiquetatge o 
impressió de textos, descripció dels usos i aplicacions del nou disseny, etc. 

 Tipus de consumidor al que va dirigit: definició del grup majoritari de consumidors al 
que va dirigit, el seu rang d’edats, la situació social, etc. 

 Restriccions tècniques: definició de les restriccions que poden condicionar el disseny 
del nou envàs, ja siguin degudes a les línies de producció, la logística o el comerç. 

 Estimació de costos: s’ha de fer una previsió aproximada del pressupost d’execució 
del projecte i una previsió de vendes del mateix. 

 

6.2.2 Especificacions del client 

És molt important tenir en compte les especificacions del client:  

 Relacions client - proveïdor: responsabilitats del proveïdor (producte i documentació), 
identificació del material, aspectes legals, aspectes ecològics, consideracions de 
mostreig i estadístiques, accions en cas de no conformitats, etc. 

 Especificacions generals: propietats físiques, toleràncies generals, criteris 
d’acceptació, propietats organolèptiques, plans de mostreig específics, etc 

 Especificacions particulars (propietats que varien per cada referència): colors a 
utilitzar, referència al plànol individual, sentit i dimensions de bobinat, criteris 
d’acceptació, etc. 

Una vegada definits aquests aspectes bàsics s’han de determinar les propietats del nou envàs 
considerant els diferents nivells existents: des del disseny extern fins a les característiques dels 
diferents components (materials, forma, dimensions, color, textura i superfície). 

 

6.3 Fases del projecte 

Un cop aprovat l’estudi inicial, les pròximes fases del projecte són les realitzacions d’aquells 
passos i eines necessàries per a desenvolupar completament el projecte i poder accedir a la 
seva industrialització d’una manera segura. 

El desenvolupament de projectes no depèn només dels departaments de recerca i 
desenvolupament, ni van d’un departament a l’altre amb les modificacions i comentaris. Les 
empreses actuals no treballen de manera compartimentada on els departaments s’entenen 
com a nuclis estancs, sinó que els coneixements de cada departament de l’empresa han de 
fluir  de manera creuada amb la resta. Degut a la diversitat de departaments que hi intervenen i 
la complexitat dels projectes, la manera òptima per treballar en aquest tipus de projectes és la 
enginyeria matricial. 
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En l’enginyeria matricial, on participen tots els departaments involucrats de l’empresa i inclús 
d’empreses exteriors, existeixen diferents graus de participació i dedicació depenent de la fase 
del projecte. El gran avantatge és que tots els integrants de l’equip de desenvolupament del 
projecte treballen amb els mateixos objectius i la mateixa escala de valors. 

Aquests equips de projecte estan compostos per integrants dels departaments de marketing, 
operacions (compres, producció, enginyeria i planificació), R+D+I, logística i packaging. La 
coordinació del projecte global estarà en mans del product manager degut principalment a la 
seva funció de gerent de producte i responsable màxim de la seva rendibilitat. 

Pel que fa a la fase de desenvolupament de l’envàs, serà el departament de packaging 
l’encarregat de portar-la a terme. Si l’empresa no disposa d’aquest tipus de departament el més 
lògic és externalitzar-ho.  

En tot cas, és molt important aprofitar les experiències i errors anteriors, per evitar tornar a 
repetir-los i poder ser cada cop més competitius i eficients. 

A continuació es descriuen les diferents fases en les que, segons [4] es desenvolupa un 
projecte de packaging. 
 

6.3.1 Estudi de viabilitat industrial 

Qualsevol projecte de desenvolupament d’un nou producte, en aquest cas d’un envàs, sempre 
va lligat i condicionat per l’estudi de viabilitat industrial, que es situaria com la fase prèvia a la 
resta del projecte. 

L’estudi de viabilitat industrial serà una de les eines que, juntament amb els resultats dels 
estudis de mercat, utilitzarà la direcció general de l’empresa per prendre la decisió definitiva de 
procedir al llançament d’un nou producte. 

Des d’un punt de vista tècnic, un estudi de viabilitat industrial consta dels següents passos: 

 Valoració de les inversions: diferenciant les associades a les fases de 
desenvolupament i les corresponents a la industrialització del nou packaging. 

 Estimació dels costos: estimació aproximada dels costos dels nous materials d’envàs 
i embalatge, així com els de producció. És a dir, envàs i aconduïment, incloent els 
costos d’emmagatzematge i logístics. 

Generalment en aquest tipus d’estudis no es disposa de la informació necessària per poder 
elaborar-los ja que es tracta d’una fase molt preliminar i en molts casos la tendència és a 
sobrevalorar les inversions i costos, obtenint resultats negatius de rendibilitat que fan 
desestimar el projecte. Per això és molt important aprofitar el know-how existent en l’empresa i 
optimitzar els recursos tecnològics existents. 
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6.3.2 Anàlisi ergonòmica 

Aquesta etapa consisteix en definir un prototipus de l’envàs a realitzar. Avui en dia els plànols 
en 3D donen ja una idea gaire be exacta de la forma i proporcions del producte i és molt fàcil i 
ràpida la impressió d’una maqueta a escala. Hi ha diferents sistemes que permeten aquesta 
impressió de la maqueta, com ara l’estilografia o fotopolimerització i es basa en la generació de 
capes per solidificació d’un medi líquid o per l’acció d’un focus lluminós. Un cop es té aquest 
prototipus, és important comparar-lo amb altres del mateix segment que ja existeixen al mercat. 
 

6.3.3 Anàlisi del volum 

Una vegada ja es disposa de la maqueta es realitza el càlcul de volum, posant una atenció 
especial en el volum de la cambra lliure i tenint en compte les característiques del producte a 
envasar. 

La manera de calcular el volum total de l’envàs pot ser directament amb el programa 3D o 
també realitzant-lo al laboratori. La comprovació sempre es pot efectuar sobre la primera 
maqueta de treball. Per envasos rígids, el procediment consisteix en la immersió de la maqueta 
en un recipient ple d’aigua prèviament tarat a zero en una balança i la lectura del pes 
d’empenta i ens donarà el volum exterior de l’envàs. Per calcular el volum interior es resta el 
pes del material de fabricació estimat. Per envasos de plàstic rígids i semirígids de plàstic i 
superiors a 100ml, com a coeficient de seguretat es resta un 1,5% del volum interior, que es el 
que s’inflarà l’envàs real quan s’ompli el líquid. 
 

6.3.4 Primera aproximació a la seva fabricació i aconduïment. 

En aquesta fase es comencen a proposar els materials de fabricació, considerant totes les 
alternatives possibles atenent a la compatibilitat amb el producte, a l’acabat i a la relació qualitat 
/ preu. Es realitzaran les correccions necessàries a partir de les anàlisis i propostes anteriors i 
s’aconsella fabricar una maqueta definitiva. 
 

6.3.5 Plànols tècnics 

Validada la maqueta definitiva s’elaboraran els plànols tècnics. Si existeix el 3D, simplement es 
faran les correccions provinents de les fases anteriors. En cas que no existeixi, s’elabora el 
plànol tècnic a partir de la maqueta, mitjançant la seva parametrització i posterior digitalització 
per obtenir arxius electrònics. D’aquesta manera s’obté el primer document tècnic que ens 
servirà de punt de partida per desenvolupar els següents passos i validacions. 
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Per evitar errors de concepte i errades d’interpretació es aconsellable que el plànol tècnic sigui 
desenvolupat per l’empresa fabricant de l’envàs, així es veu involucrat en tot el procés. 

A partir dels plànols tècnics, el següent pas és definir la forma de l’etiqueta o àrea d’impressió 
per tal que paral·lelament es pugui començar a plantejar i desenvolupar els primers estudis de 
grafismes i disseny gràfic.  
 

6.3.6 Construcció del motllo o encuny pilot 

Aquesta eina permet realitzar les proves necessàries de validació del disseny, fabricació de 
sèries, proves de materials, colors, assajos de comportament, etc. Per això ha de ser flexible, ja 
que ha de permetre realitzar canvis i modificacions en el disseny original de manera fàcil; ha de 
disposar de parts postisses i intercanviables per tal de facilitar les correccions durant les fases 
posteriors de validacions; el seu disseny ha de ser el més aproximat possible al projecte 
industrial. 
 

6.3.7 Validacions tècniques del disseny 

Per a completar el desenvolupament tècnic de l’envàs i poder procedir a la seva 
industrialització de manera segura s’han de realitzar les proves i verificacions dels envasos 
mitjançant una producció pilot. Per a realitzar aquestes proves es precisa el full 
d’especificacions tècniques del producte a aconduir en l’envàs (per líquids: densitat, viscositat, 
pressió de vapor, resistència als rajos UV, solidesa a la llum, etc; per gasos: compressibilitat i 
volum; per sòlids: densitat aparent, granulometria, grau d’higroscòpia, etc) i la quantitat 
necessària de producte. 

Prova de materials 

Es seleccionaran les diferents alternatives de materials tenint en compte les especificacions 
inicials (si l’envàs ha de ser transparent, opac, translúcid, acolorit, etc.) i la compatibilitat amb el 
producte. Les proves més comuns per determinar això són: 

 Proves d’acabats superficials i color, graus de rugositat, brillantor, transparència, 
tonalitats, etc. 

 Maquinabilitat: comportament del material durant el procés de fabricació de l’envàs, 
anàlisi del seu rendiment, possibles degradacions, resistència tèrmica, etc. 

 Compatibilitat del producte a contenir: anàlisis de migracions (en tots dos sentits), grau 
d’oxidació, canvis de gust, pèrdues d’aroma, interaccions, etc. 
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Tests mecànics 

Anàlisis dels paràmetres mecànics de resistència i comportament a diversos factors lligats a la 
maquinabilitat i qualitat final de l’envàs. És important fer diversos assajos amb tares i gramatges 
diferents, buscant l’equilibri qualitat/preu. 

• Resistència a la compressió vertical i horitzontal. 

• Resistència a la caiguda. 

• Resistència a la pressió interna (en cas de recipients a pressió). 

• Prova d’estanqueïtat. 

• Resistència al stress-cracking per productes que continguin detergents, etc. 

Proves d’ús 

Abans de disposar els envasos pels diversos test de consumidor, es aconsellable un test ad 
hoc, per exemple amb el panell intern dels consumidors, per criticar els aspectes d’ús (si és 
còmode en la manipulació, si llisca, si s’embruta amb l’ús, si es pot tancar fàcilment, fàcil de 
guardar, etc.). 

Verificacions de pas per la línia d’envasat 

És necessari comprovar la seva maquinabilitat: que sigui estable, que resisteixi bé la pressió en 
zones d’acumulació que no pateixen deformacions i no presenten punts dèbils, que resisteixi bé 
els esforços en els ordenadors i posicionadors, màquines de taponat i tancament, etiquetat, 
encaixonat, etc. 

Disseny del packaging secundari 

En les especificacions de màrketing això hauria d’estar ja definit. La majoria de les vegades 
serà una caixa americana, un grup retràctil, una safata de plàstic, autoportant, un plató, etc. 

Per la realització de l’estudi dimensional d’envasos semirígids o flexibles, que es puguin dilatar, 
es parteix de les mostres validades i plenes amb el contingut nominal de l’envàs. Per aquest 
càlcul dimensional es recomanable utilitzar les dimensions dels embalatges modulars de 
600x400 mm o  amb un nombre derivat de múltiples compresos entre 100x150 i 400x600 i l’ús 
del palet EUR. D’aquesta manera s’aconsegueixen embalatges que proporcionen un alt 
rendiment logístic al aprofitar-se al màxim les superfícies dels palets. També s’ha de tenir en 
compte l’estudi de les zones de grafisme o impressió per la incorporació del codi de barres EAN 
13 o del punt verd. 

Proves de transport i emmagatzematge 

Aquí es tindrà en compte la vida del producte per a mantenir els estàndards de qualitat 
requerits, intentant no sobredimensionar ni l’envàs primari ni el secundari. 
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6.3.8 Validacions comercials del disseny 

A nivell comercial s’ha de verificar que compleixi amb els requeriments que marquen tant el 
comerç com la distribució final i ha de ser acceptat pel consumidor final. 

Requeriments de comerç i distribució final 

 Hermetisme: el producte no pot vesar ni poden existir migracions a través de les parets 
de l’envàs. A part de la influència negativa en la seva presentació pot provocar 
accidents en el punt de venda o durant el transport. 

 Resistència: ha de suportar la càrrega vertical durant la fase d’emmagatzematge i 
transport i s’han de considerar possibles caigudes. 

 Manejabilitat: s’ha de poder transportar sense cap dificultat addicional i amb garanties 
de seguretat. 

 Estabilitat: El seu disseny a nivell dimensional ha de permetre que es mantingui 
estable en les prestatgeries i durant la seva posterior utilització. La seva relació 
base/alçada ha de ser la òptima per a mantenir un bon equilibri d’ús. Un envàs inestable 
provoca rebuig per part del consumidor, a part de riscos de caigudes i vessaments. 

 Contingut de l’envàs secundari: per mesures de seguretat laboral es fixarà el pes 
màxim dels envasos secundaris. En la majoria de països europeus està fixat en 15 kg. 

 Sostenibilitat: El seu disseny facilitarà les operacions pel seu posterior reciclatge. En 
especial, seran fàcilment plegables per minimitzar el seu volum i fàcilment separables. 

 Traçabilitat: La identificació, codificació i descripció del producte ha de ser visible i ha 
de proporcionar informació completa. Els codis més usuals són el DUN i el 128. 

Validació pel consumidor 

Amb aquesta validació es pretén conèixer el grau d’acceptació de l’envàs per part del 
consumidor. Existeixen diferents tipus de tests, els més usuals són: 

 Tests de concepte: consisteix en presentar a grups de consumidors, el producte d’una 
manera fictícia mitjançant imatges i paraules per veure mitjançant enquestes, la seva 
opinió del producte. 

 Tests quantitatius: permeten efectuar una medició quantitativa dels resultats obtinguts. 
El més conegut és el HUT (Home Use Test). Per a la realització es pot optar per 
analitzar l’impacte i força de la marca amb les propietats del nou producte (si el 
producte no existeix al mercat es fa al marge de la possible influència de la marca).  
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6.3.9 Anàlisi dels resultats, estratègies de vendes i decisió final 

En la fase de validacions estem a temps de realitzar totes les correccions i modificacions en la 
forma i disseny que es consideraran necessàries en funció dels resultats anteriors. 

Un cop finalitzades totes les proves de validació tècnica s’està en condicions de realitzar totes 
les sèries necessàries pels test de consumidor, mercats pilots, fotografies publicitàries pel 
desenvolupament de material promocional, mostres en el fabricant de maquinària d’envasat, 
mostres pel disseny de packaging secundari, de transport, etc. Totes aquestes modificacions i 
variacions quedaran reflectides en els planells tècnics. 

A partir dels resultats obtinguts en els tests d’acceptació i un cop comprovat que compleixen els 
requeriments mínims es procedeix a l’acceptació del projecte i la posterior fase 
d’industrialització. 

 

6.4 Consideracions en el disseny 

6.4.1 Funcions de l’envàs i embalatge 

Com s’ha citat anteriorment, el packaging ha transformat a la societat, que anteriorment 
depenia d’uns recursos totalment condicionats per la proximitat espaial i l’estacionalitat. Ha 
aconseguit deslligar-la d’aquestes limitacions i permetre l’optimització en l’explotació de 
recursos. L’envàs aporta un important valor afegit als productes ja que protegeix i els conserva 
(facilitant el transport, emmagatzematge i màxima duració en el temps), permetent el consum 
de productes el·laborats en qualsevol època de l’any i la importació des de qualsevol lloc del 
món. Per tant, és molt important tenir en compte les funcions a les que ha de donar resposta el 
disseny del packaging: 

Protecció mecànica 

La funció més important que té l’envàs és la de contenir el producte per tal que pugui ser 
manipulat en quantitats adequades i facilitar el seu transport i emmagatzematge, considerant 
les condicions que pot patir durant el procés de distribució. El material, pes i estructura de 
l’envàs es seleccionen de manera que garanteixen la resistència als diferents factors que 
interactuïn amb ell: 

 Compressió, deguda a la sobrepressió que implica l’apilament dels envasos. 

 Deformació, deguda als cops durant les operacions de càrrega, transport i descàrrega. 

 Vibracions durant el transport. 
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Conservació del producte 

Una altra funció important per l’envàs és la de mantenir intactes les propietats originals del 
producte per que arribi al seu destí final en condicions aptes pel seu consum. Per això és 
necessari protegir-lo dels factors ambientals que puguin deteriorar-lo, com ara 
microorganismes, gasos, llum, humitat, temperatura, insectes, o altres animals. Aquests factors 
poden produir contaminació bacteriològica, alteració de les característiques organolèptiques 
(gust, aspecte, olor, etc), modificació del funcionament o alteració d’altres qualitats (fluïdesa, 
adherència, etc). 

Aquesta funció té una gran rellevància per l’envasador ja que ha de garantir la conservació dels 
productes durant el temps necessari per la seva distribució sense pèrdues de qualitat i en cap 
cas comprometen la seguretat del consumidor. Especialment és important quan es tracta de 
productes alimentaris ja que l’envàs constitueix una mesura més d’higiene i per això té una 
legislació restrictiva que han de complir, de manera que l’envàs no pugui interactuar amb el 
producte. 

Informació al consumidor 

L’envàs és el principal mitjà de comunicació entre el consumidor i l’envasador, transmetent la 
informació necessària sobre les característiques i propietats del producte. La informació 
continguda pot ser de tres tipus: 

 Obligatòria: es determina en base a la legislació vigent sobre etiquetat, i el fabricant del 
producte està obligat a incloure-la a l’exterior de l’envàs ja que es tracta de continguts 
que eviten riscos en el consum i manipulació dels productes. Exemples: data de 
caducitat, ingredients, fabricant, origen del producte, components químics, frases de risc 
o seguretat, codi de barres, lot, reciclatge, etc. 

 Complementària: s’afegeix de manera voluntària pel fabricant amb la finalitat d’oferir 
més detalls al consumidor. Exemples: informació nutricional, condicions d’òptima 
conservació i funcionament, etc. 

 Promocional, marketing: destaca els avantatges del producte sobre altres de 
característiques similars mitjançant la imatge que proporciona el disseny (gràfic i 
estructural) s’aconsegueix la diferenciació del producte i la transmissió d’un missatge. 

 

6.4.2 Optimització del sistema envàs-producte. 

A l’hora de dissenyar un sistema d’envasat, s’ha de trobar una solució que compleixi les 
funcions de l’apartat anterior, i a més tingui en compte des de la matèria primera seleccionada 
fins el tractament del residu que es generi. Per això s’han de tenir en compte les següents 
consideracions: 
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• Compliment dels requisits legals establerts. 

• Garantir l’existència de proveïdors en el mercat capaços de subministrar els materials en 
els terminis requerits i a un cost proporcional al cost del producte venut. 

• Assegurar la compatibilitat amb la maquinària d’ompliment i els sistemes de distribució 
existents, així com altres requeriments tècnics. 

• Dissenyar un envàs que compti amb l’acceptació de les cadenes de distribució que el 
comercialitzaran: altura dels palets adequada als magatzems, facilitar la reposició de 
l’article en el lineal, minimitzar els residus d’envasos generats, etc. 

• Garantir l’acceptació del consumidor al que està dirigit el producte i facilitar el consum. 

• Transmetre la imatge i els valors de la marca. 

• Diferenciar-se de la marca resultant atractiu pel consumidor. 

• Facilitar els processos de selecció i reciclatge del residu d’envàs generat. 

Amb la finalitat que l’envàs compleixi totes aquestes consideracions s’intentarà crear un envàs 
que optimitzi l’ús de materials, aigua i energia, minimitzi els residus (de producte i de l’envàs 
usat) i maximitzi les possibilitats de valorització del residu de l’envàs. Si el sistema d’envasat no 
es suficient per a garantir la integritat del producte, aquest es deteriorarà i no podrà ser 
consumit, generant-se el residu tant del producte com de l’envàs. Per aquesta raó, per la 
prevenció de l’impacte ambiental dels envasos i els seus residus, es fonamental optimitzar la 
quantitat i composició dels mateixos, assegurant al mateix temps que els envasos compleixen 
les seves funcions de protecció, higiene i acceptació per part del consumidor. 

L’envàs òptim serà aquell que aporti exactament la resistència necessària per assegurar la 
integritat del producte fins al seu consum. Una quantitat excessiva de material d’envasat o el 
que anomenem “sobreembalatge” significarà que el producte està sobreprotegit. El producte 
envasat arribarà integrament al seu destí i podrà ser consumit, però a l’impacte generat pel 
residu de l’envàs òptim s’haurà de sumar l’impacte generat per l’excés d’embalatge. 

El disseny de l’envàs primari està íntimament relacionat amb la naturalesa i resistència dels 
envasos de transport i agrupació, i amb el sistema de distribució. Per tant, es necessàri tenir en 
compte tots els envasos implicats a l’hora de proposar modificacions en qualsevol d’ells per 
evitar el trasllat d’impactes ambientals a altres fases del procés. Si únicament es centren els 
esforços en reduir el pes de l’envàs primari es podrien donar efectes no desitjats com l’augment 
del producte rebutjable o un augment global del sistema d’envasat per la necessitat de reforçar 
els envasos secundaris i terciaris. 

Per tant, les oportunitats per la prevenció de l’impacte ambiental es troben en l’optimització de 
la quantitat i volum dels envasos i residus i en assegurar que els envasos compleixen les seves 
funcions de protecció, higiene i acceptació per part del consumidor del producte envasat. 
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6.5 Packaging i ecodisseny 

6.5.1 Introducció 

L’ecodisseny, segons [5], sorgeix com una resposta a la necessitat d’introduir criteris 
ambientals com ara estalvi d’energia, d’aigua i de recursos en general, minimització de residus i 
emissions, i ús de combustibles procedents de fonts renovables, entre d’altres, en les fases de 
producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament final de qualsevol producte amb el 
propòsit de prevenir o reduir l’impacte ambiental durant tot el seu cicle de vida. 

La metodologia de l’ecodisseny incorpora criteris ambientals en la fase de disseny d’un 
producte. La variable ambiental es considera com un requeriment més del producte que es 
suma a la resta de les convencions, com ara cost, seguretat, manufacturabilitat, utilitat, etc. 
L’aplicació d’aquesta variable no ha d’afectar la resta de propietats del producte i cal combinar 
preu i millora ambiental de forma important, amb l’objectiu de fabricar productes d’un impacte 
ambiental global reduït, associat a tot el seu cicle de vida, a preus competitius. 

Es considera que qualsevol de les accions següents formen part de l’ecodisseny: 

 Concepció dels productes tenint en compte el seu cicle de vida (obtenció de materials, 
producció, distribució, ús, fi de vida). 

 Incorporació de criteris ambientals en el disseny d’un producte i en les fases de 
producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament final, com ara: estalvi d’energia, 
aigua i recursos en general, ús de materials i energies renovables, utilització de 
matèries primeres menys contaminants, incorporació de materials reciclats i reciclables, 
separació dels components i identificació senzilla dels materials i altres. 

Quan l’ecodisseny té en compte criteris de millora econòmica es parla d’ecodisseny eficient. 
Aquest considera la reducció dels costos associats al producte, al mateix temps que 
aconsegueix una disminució progressiva dels impactes ambientals i la utilització intensiva dels 
recursos en totes les etapes del seu cicle de vida. 

Si en els criteris ambientals i econòmics es consideren criteris d’equitat, es parla d’ecodisseny 
sostenible. L’ecodisseny sostenible és aquell capaç de dissenyar productes que puguin satisfer 
les necessitats actuals sense comprometre els recursos per a les generacions futures, 
comptabilitzant millores ambientals al llarg del seu cicle de vida amb millores del balanç 
econòmic del producte, el consum responsable i el desenvolupament sostenible. 

La incorporació dels criteris ambientals per a la prevenció o reducció de l’impacte ambiental 
dels productes pot fer-se en productes existents o en les etapes inicials de disseny d’un nou 
producte. Així doncs, es parla d’ecodisseny quan es tracta del disseny d’un nou producte tenint 
en compte criteris ambientals, i d’ecoredisseny quan es redissenya un producte existent tenint 
en compte aquests criteris. Generalment, l’ecodisseny inclou l’ecoredisseny. 



Pàg. 72  Memòria 

 

6.5.2 Impacte ambiental 

L’impacte ambiental de qualsevol producte o envàs és causat per l’explotació de recursos i 
energia, i la generació de residus i emissions contaminants en el conjunt de les etapes del seu 
cicle de vida "del bressol a la tomba". L’impacte ambiental total del producte és la suma de tots 
aquells produïts durant les etapes d’extracció i de processament de matèries primeres, de 
producció, de distribució, d’utilització, de reciclatge i de tractament al final de la seva vida útil. 
En l’Annex D es mostren els principals impactes ambientals generats per a diferents productes. 

Davant aquesta situació, l’ecodisseny es presenta com una oportunitat per reduir l’impacte 
ambiental de qualsevol producte en major o menor grau. Els dissenyadors, mitjançant l’anàlisi 
de cicle de vida d’un producte, i combinant diferents opcions d’ecodisseny, poden escollir entre 
els materials de fabricació, els processos de producció i envasament, les formes de distribució i 
el comportament del producte durant la seva vida útil, el reciclatge i el tractament final, que 
generin l’impacte ambiental més baix possible. 

Les decisions que es prenen durant el disseny d’un producte tenen conseqüències durant la 
resta del seu cicle de vida, encara que les diferents etapes que el formen estiguin separades 
per mesos o fins i tot anys. La Taula 6.1  mostra les accions de millora ambiental que es poden 
tenir en compte en cada una de les etapes del cicle de vida d’un producte. 

 
Taula 6.1: Accions orientades a la millora ambiental del producte en l’etapa disseny. Font: Presentació 
“Ecodiseño. Aplicaciones, metodologías, Estudio de casos en envases”. Joan Rieradevall Pons. Institut 
de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB). 
 

Etapes del cicle de vida 
del producte Estratègies i accions de millora ambiental 
Concepte producte Desmaterialització, multifunció, eficiència (multiusuari) i optimització 

funcional (reducció components). 

Materials Eliminació de compostos tòxics, renovables, baixa energia d’obtenció, 
reciclats, reciclables, reducció de volum i minimització de pes. 

Producció Estalvi d’energia, reducció consum de recursos, segregació de fluxos 
contaminants, millores de manteniment i minimització d’emissions. 

Distribució Envasos reutilitzables, envasos reciclables, envasos de materials 
reciclats, reducció de volum d’envasos, minimització pes dels materials, 
envasos monomaterials, transport eficient energèticament. 

Us Utilització d’energies renovables, eficiència energètica, reducció del 
consum de recursos, recursos renovables, recursos amb baix impacte 
ambiental, reducció d’emissions, reparables, durables, baix impacte de 
manteniment, productes atemporals i productes modulars. 

Gestió final Reutilitzables, reciclables i valoritzables energèticament. 
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6.5.3 El procés d’ecodisseny 

Per incorporar criteris d’ecodisseny a un projecte específic d’una empresa, independentment 
del seu tipus, cal que hi hagi un total convenciment de la direcció sobre la seva necessitat. En 
conseqüència, així ho hauria de comunicar al conjunt de l’organització, per destinar-hi els 
recursos necessaris. 

Equip de treball i duració del projecte 

L’equip de treball serà l’encarregat de dissenyar i portar a terme les diverses etapes del procés 
d’ecodisseny en un projecte. La composició d’aquest equip dependrà del tipus d’empresa: 

 En les grans empreses, és convenient formar un equip de treball multidisciplinar amb 
membres dels departaments de màrqueting, comercial, compres, producció i logística, 
sota la direcció dels responsables de recerca, desenvolupament, disseny i medi 
ambient. 

 En les petites i mitjanes empreses normalment s’incorporarà un dissenyador industrial i 
un expert en medi ambient a l’equip de recerca i desenvolupament de l’empresa. 

Quan es programa un projecte que incorpora l’ecodisseny, cal tenir en compte que la seva 
durada depèn del nivell de millora ambiental que es vol assolir, de la tipologia del producte i del 
sector al qual pertany, de la disponibilitat de dades ambientals del producte i de l’experiència de 
l’equip de treball. El temps mitjà invertit en projectes que incorporen l’ecodisseny sol ser d’un 
any i el cost depèn del grau de complexitat, així com de la necessitat de contractació d’experts 
externs. 

Anàlisi general del producte 

Un cop s’ha definit la composició de l’equip de treball i amb el ple suport de la direcció de 
l’empresa, aquest pot iniciar l’etapa de l’anàlisi general del producte. Aquesta tasca es porta a 
terme amb el propòsit de realitzar un informe que cobreixi els aspectes següents: 

• Mercat: funcions, qualitat, preu, etc. 

• Productes competidors: identificació d’altres productes de la competència amb un bon 
comportament ambiental. 

• Empresa, recursos i capacitats: instal·lacions, recursos, política ambiental, equip de 
treball... 

• Pressions i potencial per al canvi del producte: aspectes ambientals, materials nous, 
noves tecnologies i demandes dels clients o mercats. 

• Informació del producte: descripció detallada del producte (funcions, components, etc.), 
aspectes clau del disseny i producció, de materials utilitzats en la fabricació i el 
transport, recursos consumits durant la utilització, emissions generades i vida mitja. 
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Avualció de l’impacte ambiental 

Per avaluar l’impacte ambiental d’un producte, i saber on cal actuar de manera més important i 
quina és l’estratègia d’ecodisseny més adequada, s’ha de fer l’anàlisi de cicle de vida 
(metodologia que es pot veure més endavant, encara que el detall d’aquesta anàlisi variarà 
segons els recursos disponibles. 

Les fases que componen una ACV són: 

• Definició de l’objectiu de l’anàlisi i del seu àmbit. 

• Establiment dels límits del sistema-producte objecte de l’anàlisi. 

• Anàlisi de l’inventari d’entrades i sortides al sistema-producte. Materials, energia, aigua, 
recursos en general, i residus i emissions en cadascuna de les etapes. 

• Valoració de l’impacte ambiental: classificació, caracterització i avaluació dels efectes 
ambientals actuals i potencials relacionats amb l’ús de recursos i amb la generació de 
residus i emissions. 

• Anàlisi de les millores ambientals que cal incorporar al sistema-producte. Hi ha una gran 
varietat de paquets informàtics en el mercat per desenvolupar una ACV que ofereixi 
dades quantificades per a l’inventari i informació sobre els impactes. 

 

Implantació de les millores ambientals seleccionades 

El pas següent consisteix a prioritzar les millores proposades, així doncs, l’equip d’ecodisseny 
pot utilitzar la matriu de priorització que es presenta a continuació: 

 
+ 

 
Categoria 3 (millores sotmeses a 
revisions futures): 

- Beneficis ambientals. 

- Dificultats tècniques i econòmiques. 

 Categoria 1 (millores per ser 
aplicades a curt termini): 

- Beneficis ambientals. 

- Viabilitat tècnica i econòmica. 
Avantatges 
ambientals 

 

- 

 
Categoria 4 (millores sotmeses a 
revisions futures): 

- Poques millores ambientals. 

- Dificultats tècniques i econòmiques. 

 Categoria 2 (millores que es poden 
incorporar, quantes més, millor): 

- Poques millores ambientals. 

- Viabilitat tècnica i econòmica. 

 
- Viabilitat tècnica i econòmica + 

 

Figura 6.1: Resum de la prevenció d’envasos. Font: Introduction to EcoReDesign, Centre for Design at 
RMIT, 1997. 
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Abans que aquestes millores no siguin aplicades, hauran de ser revisades per evitar possibles 
impactes ambientals derivats de les noves modificacions (p. ex.: una mesura adreçada a reduir 
les emissions de CO2 en una etapa del cicle del producte pot significar un increment en una 
altra etapa). 

Valoració i seguiment 

El procés d’ecodisseny no finalitza mai, ja que els productes són susceptibles de ser modificats 
de forma permanent. El seguiment del producte durant les diverses etapes que conformen el 
seu cicle de vida permet valorar l’efecte de les millores ambientals incorporades en processos 
anteriors i d’aquesta forma es pot establir una dinàmica i unes eines de millora ambiental 
contínua. 

La valoració i el seguiment inclouran, a més dels aspectes mediambientals, l’anàlisi del 
comportament del producte en el mercat, entre els consumidors i davant la competència. 

 

6.5.4 Estratègia d’ecodisseny 

L’ecodisseny pot ser introduït al llarg de les diferents etapes del cicle de vida dels productes. La 
classificació que es presenta a continuació permet una fàcil identificació de les mesures a 
introduir en cadascuna d’aquestes etapes, i sobretot en aquelles on el comportament ambiental 
del producte és més crític. De forma prioritària cal identificar quina és l’etapa del cicle de vida 
del producte que cal millorar més, encara que molts cops una millora en una etapa ajuda també 
a millorar-ne d’altres.  

Així doncs, els impactes ambientals d’un producte poden ser reduïts a través d’una gran 
varietat d’estratègies. La clau de l’èxit passa per seleccionar l’estratègia més apropiada i 
efectiva per a cada producte en concret, i per a cada una de les etapes del seu cicle de vida.  

A continuació, s’enumeren estratègies d’ecodisseny aplicades a les diferents etapes del cicle 
de vida dels productes, en l’Annex E es poden veure diversos casos pràctics d’exemples de 
projectes d’ecodisseny elaborats en envasos i embalatges. 
 

Disseny per a la conservació de productes 

 Minimització de l’ús de materials: la reducció de pes és un objectiu crític, ja que 
redueix el cost de producció i de transport, estalvia recursos i energia, i s’utilitza menys 
material a la fi de vida. 

 Utilització de recursos renovables: exemples d’aquest recursos són els obtinguts 
mitjançant produccions sostenibles (la fusta, el midó, les tintes vegetals) i les energies 
alternatives (solar, eòlica, hidràulica...). 
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 Ús de materials reciclables: l’ús d’aquests materials (l’acer, l’alumini, el paper, el 
cartró, els plàstics, el cautxú, el vidre, la fusta, els tèxtils...) i d’altres que no són tan sols 
tècnicament reciclables, sinó que també disposen de sistemes de recollida i tractament 
viables, asseguren el tancament del cicle dels productes i l’estalvi de recursos i energia. 

 Utilització de materials reciclats: alguns residus, després d’un condicionament, són 
materials que competeixen en el mercat amb els materials verges pel que fa a 
comportament, qualitat i preu. 

 Utilització de residus com a subproductes: els residus d’un procés poden ser en 
alguns casos utilitzats com a matèria primera d’un altre procés. 

Disseny per al baix impacte dels materials 

Malgrat ésser essencials, alguns materials generen contaminació o riscos per a la salut i el 
medi ambient. Tot i l’aparició d’arguments científics i emocionals, els debats sobre l’ús d’alguns 
materials gairebé mai no aporten conclusions racionals ni definitives. Deixant de banda 
aquestes controvèrsies, poden ser considerades diverses opcions de millora del disseny per al 
baix impacte dels materials: 

 Evitar l’ús de substàncies tòxiques i perilloses: aquestes substàncies poden causar 
seriosos efectes sobre la salut humana i el medi ambient. Alguns exemples són: 
enverinament, problemes respiratoris, càncer, danys del sistema nerviós o defectes de 
naixement. Exemples de substàncies tòxiques: plom, mercuri, cadmi, arsènic, crom, 
níquel, seleni, fluor, estany, coure, cobalt, fenols, solvents organoclorats, etc. 

 Evitar l’ús de substàncies destructores de la capa d’ozó: compostos com els 
hidroclorofluorocarbons (HCFC), utilitzats com a refrigerants, tenen un potencial de 
destrucció de l’ozó més reduït que els clorofluorocarbons (CFC). 

 Evitar o reduir la producció de gasos d’efecte d’hivernacle: determinats processos 
generen gasos que contribueixen a l’escalfament de l’atmosfera. 

 Utilitzar materials amb baix contingut energètic: cal considerar l’energia emprada 
directament o indirecta per produir els materials utilitzats en la fabricació del producte. 

Disseny per a la producció neta 

El disseny per a la producció neta té com objectiu la definició d’estratègies que redueixen els 
impactes ambientals durant la fase de producció. Algunes d’aquestes estratègies són: 

• Millorar el control dels processos de producció i de les pràctiques d’operació. 

• Establir canvis en les tècniques de producció, com la simplificació de l’ensamblatge, la 
incorporació de processos automàtics i la introducció de tecnologies netes allà on sigui 
possible. 

• Minimitzar la varietat de materials emprats. 
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• Seleccionar els materials i processos de baix impacte. 

• Reduir el consum de recursos (energia, aigua, matèries primeres, etc.). 

• Prevenir i reduir els residus i emissions generats pels processos productius mitjançant 
les modificacions dels processos i la substitució de materials. 

Disseny per a la producció eficient 

 Reducció del pes del producte o del seu envàs: la reducció del pes significa un 
estalvi de recursos i menys energia requerida per al transport. El pes dels envasos 
primaris pot ser reduït escollint materials resistents, lleugers i utilitzant formes que 
optimitzin la relació volum/pes tenint en compte que la forma és també després un 
condicionant important a l’hora d’optimitzar el transport. 

 Ús d’envasos de transport reutilitzables i/o reciclables: l’impacte ambiental dels 
envasos de transport pot ser reduït dissenyant envasos reutilitzables i reciclats. 

 Utilització de sistemes de transport eficients: l’impacte ambiental derivat de l’ús de 
combustibles fòssils durant el transport de productes pot ser minimitzat utilitzant 
biocombustibles. 

Disseny per a l’eficiència energètica 

Els productes que consumeixen energia durant la seva utilització (equips electrodomèstics, 
vehicles, etc.) tenen un impacte significatiu sobre el medi ambient. Aquest impacte pot ser 
minimitzat mitjançant la millora de la seva eficiència. En aquest sentit es proposen les 
possibilitats següents: 

 Buscar sinergies: alguns productes són com sistemes interelacionats on les millores 
de l’eficiència d’un element poden significar canvis beneficiosos en altres parts. 

 Tenir en compte les pèrdues en els equips elèctrics: l’eficiència energètica es pot 
augmentar i així evitar pèrdues i reduir el consum en posicions de pausa "stand-by 
energy". 

 Dissenyar operacions de mitja càrrega: molts equips han estat optimitzats per a 
càrregues completes. És per això que cal perseguir també la màxima eficiència per a un 
àmplia gamma de condicions de funcionament. 

 Desenvolupar plans de millora continus de l’eficiència energètica: encara que la 
millora de l’eficiència energètica pot ser difícil d’assolir en alguns productes fabricats 
actualment, es podria aconseguir en un futur proper. 

 Utilitzar assistència tècnica per ordinador per als treballs de laboratori i simulació 
de condicions reals: l’ús de programes de simulació pot ser molt útil per realitzar 
estudis. 
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Disseny per a l’estalvi d’aigua 

Molts dels aspectes anteriors poden ser aplicats als productes que consumeixen aigua. 
L’objectiu en tots els casos és minimitzar el consum d’aquest recurs en la producció i l’ús, i 
reutilitzar l’aigua residual sempre que sigui possible. L’ús del producte pels consumidors és 
també un element clau a l’hora d’analitzar mesures d’estalvi d’aigua. 

 

Disseny per a la minimització del consum de productes auxiliars 

Cal dissenyar els productes de tal manera que la quantitat d’elements auxiliars consumits 
durant el seu ús sigui mínim. Alguns exemples clars són: els rentavaixelles i els detergents, les 
màquines de cafè i els filtres, les impressores i els tòners, etc. 

 

Disseny per a la prevenció de la contaminació 

Els productes poden emetre substàncies perilloses durant el seu ús, per exemple, compostos 
orgànics volàtils (COV) en el cas de les pintures, adhesius i tintes, i altres productes que 
contenen dissolvents, ozó (en el cas dels equips electrònics), etc. Cal seleccionar materials 
lliures amb un contingut mínim de substàncies volàtils. 

 

Disseny per a la durabilitat 

La durabilitat dels productes es pot allargar si: 

• S’identifica i elimina els punts més dèbils. 

• S’assegura que el producte també està dissenyat per a un ús apropiat i intencionat. 

• Es dissenya per a un fàcil manteniment i reparació. 

• Es facilita futures millores mitjançant la utilització d’elements modulars. 

 

Disseny per al reciclatge 

Concebre un producte reciclable obliga a tenir en compte tot el seu cicle productiu i d’ús. Per 
exemple, implica pensar en les operacions de recuperació i de desmuntatge, i considerar la 
identificació i separació senzilla dels materials components. 

Un producte és fàcilment reciclable quan els materials que el componen poden ser introduïts de 
nou en la cadena de producció (o reciclatge) a un cost raonable. 

Alguns suggeriments són: 

• Dissenyar amb monomaterials. 
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• Utilitzar materials per als que hi hagin canals de recuperació en funcionament o que 
estiguin a punt de ser desenvolupats. 

• Planificar futures separacions de materials. 

 

Disseny per al desmuntatge 

A la fi de vida, els productes necessiten ser desmuntats perquè els materials puguin ser 
aprofitats en processos de reciclatge, reutilització o reparació. Les opcions de disseny inclouen: 

• Minimització del nombre de materials i components separats. 

• Ús de mètodes d’encaix a pressió en lloc de coles. 

• Disseny de punts de connexió i juntes fàcilment accessibles. 

• Realització de suports amb materials compatibles amb les parts connectades. 

• Disseny del producte amb blocs o mòduls. 

• Identificació de les parts plàstiques amb símbols segons la norma ISO 1043. 

• Localització de les parts no reciclables en àrees específiques per facilitar-ne una 
disposició ràpida. 

 

Disseny per a la reparació 

La reparació és una altra forma de reduir residus. Implica la recollida dels productes usats, el 
seu desmuntatge, la substitució de les parts o components malmesos i la fixació de les parts. 

 

Disseny per a la reutilització 

Els productes reutilitzables tendeixen a tenir un menor impacte ambiental que els productes 
d’un sol ús. El disseny per a la reutilització implica: 

• Assegurar que el producte és capaç de suportar repetits processos de recollida i 
condicionat, (rentatge i reompliment en el cas d’envasos). 

• Dissenyar processos de rentatge que assegurin els estàndards de salut i higiene per a 
productes alimentaris i d’higiene personal. 

 

Disseny per a la biodegradabilitat 

La biodegradabilitat del producte és útil sempre que se n’hagi previst el tractament en una 
planta de compostatge. 
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6.6 Aspectes mediambientals a considerar. Gestió de residus 

Degut al gran impacte ambiental dels residus d’envasos i embalatges, pel gran volum que 
suposen i pel nivell de saturament dels abocadors, la Unió Europea va considerar necessari 
elaborar una Directiva (62/94) per tal de reduir la generació dels mateixos. Aquesta reducció de 
residus s’aconsegueix prevenint la generació de residus des de l’etapa de disseny del sistema 
d’embalatge, així com el reciclatge i la reutilització dels residus que no es poden preveure en 
l’origen. En la prevenció de l’increment dels residus d’envasos i embalatges s’ha d’adoptar un 
enfocament global, tractant d’actuar sobre els diferents aspectes que permeten minimitzar el 
seu impacte al llarg de tot el cicle de vida de la combinació envàs-producte tal com es pot veure 
en la Figura 6.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6.2: Resum de la prevenció d’envasos. Font: PREVENTPACK (2008). 

Actualment els centres de producció es situen allunyats dels centres de consum final pel que és 
necessari un sistema logístic de distribució adequat per a cada tipologia de producte. Per això 
l’estandardització dels diferents elements que constitueixen un sistema d’embalatge es fa cada 
cop més necessària, intentant optimitzar el transport, racionalitzant el consum de matèries 
primeres i reduint la quantitat de residus que s’estiguin generant. La normalització ajuda a 
minimitzar la producció de residus i facilita la gestió dels envasos i embalatges i els seus 
residus. 
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6.6.1 Requisits dels envasos segons la legislació espanyola 

Segons l’article 13 de la llei 11/97 només podran posar-se en el mercat espanyol els envasos 
que compleixen els següents requisits: 

a) La suma dels nivells de concentració de metalls pesats (plom, cadmi, mercuri i crom 
hexavalent) presents en els envasos o els seus components no serà superior a: 

- 600 ppm en pes abans del dia 1 de juliol de 1998. 

- 250 ppm en pes abans del dia 1 de juliol de 1999. 

- 100 ppm en pes abans del dia 1 de juliol de 2001. 

Aquests nivells no s’aplicaran als envasos fabricats en vidre transparent amb òxid de plom. 

b) Els residus d’envasos i envasos utilitzats hauran de ser emmagatzemats, disposats i 
manipulats, de manera que quedi garantitzada la protecció. 

 

6.6.2 Models de gestió d’envasos, embalatges i residus a Espanya. 

D’acord a la llei 11/97, l’empresa ha d’identificar els seus embalatges dins d’una de les seves 
categories, domèstics o comercials i ho ha de fer d’acord sistema de gestió de residus. En la 
Figura 6.3 es pot veure un esquema simplificat d’aquest model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Model de gestió de residus d’envasos. Font: Reterma: Revista técnica de medio ambiente.  
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Embalatges domèstics 

Són aquells que una vegada complida la seva funció queden en possessió d’un particular. En 
aquest cas l’empresa envasadora queda obligada a responsabilitzar-se de la gestió del residu 
generat, tenint dos opcions per fer això: 

 Desenvolupar un sistema DDR (Depòsit, Devolució i Retorn): mitjançant aquest 
sistema, els envasadors i els comerciants de productes envasats o, quan no sigui 
possible identificar als anteriors, els responsables de la primera posada en marxa en el 
mercat dels productes envasats, cobren als seus clients, fins al client final, una quantitat 
individualitzada per cada envàs que sigui objecte de la seva transacció. També hauran 
d’acceptar la devolució o retorn dels residus d’envasos i envasos utilitzats, tornant la 
mateixa quantitat que hagi correspost cobrar d’acord a l’apartat anterior. Els 
comerciants només estaran obligats a acceptar la devolució i retorn dels residus 
d’envasos i embalatges usats que hagin posat al mercat si els han distingit o acreditat 
prèviament de manera que poden ser clarament identificats. Les quantitats 
individualitzades seran fixades pel Ministeri de Medi Ambient per garantir el retorn dels 
residus d’envasos i envases usats, prèvia consulta amb les Comunitats Autònomes. El 
DDR serà vàlid per als envasos que compleixin els requisits establerts en l’Annex 2 del 
RD 782/98. 

 
Figura 6.4: Esquema de funcionament d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos 
reutilitzables. Font: Web de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

 Sistema Integrat de Gestió (SIG): Els envasadors i els comerciants de productes 
envasats o els responsables de la primera posada en servei  en el mercat, estaran 
eximits del compliment de les obligacions que el sistema SDDR exigeix quan participen 
en un SIG. Els SIG tindran com a finalitat la recollida periòdica d’envasos usats i residus 
d’envasos en el domicili del consumidor o en les seves proximitats per la seva posterior 
i correcta gestió d’acord a les normes establertes per la llei, i hauran de ser autoritzats 
per l’òrgan competent de cadascuna de les Comunitats Autònomes. Els envasos 
inclosos en un SIG s’hauran d’identificar mitjançant un símbol acreditatiu, idèntic en tot 
l’àmbit territorial del sistema i sense perjudici de les competències de les Comunitats 
Autònomes. Es poden trobar exemples d’entitats gestores acreditades en l’Annex F. 
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Figura 6.5: Esquema de funcionament d’un Sistema Integrat de Gestió d’envasos. Font: Web de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

Embalatges industrials 

Són aquells que una vegada complida la seva funció queden en possessió d’una indústria o 
comerç. En aquest cas l’empresa que posa per primera vegada l’envàs en circulació té 
l’obligació de responsabilitzar-se dels residus que envasi, tenint dos opcions per fer això: 

 Associar-se de manera voluntària a un SIG (mateix cas que l’anterior). 

 Traspassar la responsabilitat als seus clients: l’empresa que posa en circulació 
l’envàs ho ha de fer constar en factura (especificant el caràcter comercial o industrial de 
l’envàs i la nova responsabilitat que implica pel client) i notificar el caràcter comercial o 
industrial dels envasos i embalatges a les autoritats competents en matèria 
mediambiental dins de la Comunitat Autònoma corresponent, indicant el tipus, nombre i 
pes total dels envasos i embalatges posats en el mercat nacional anualment. 

Plans empresarials de prevenció de residus d’envasos 

En qualsevol dels casos anteriors, independentment del tipus d’envàs i embalatge, s’haurà 
d’elaborar i executar un Pla Empresarial de Prevenció d’Envasos sempre que es superi en el 
període d’un any les quantitats expressades al RD 782/98 (veure Taula 6.2). 
 
Taula 6.2: Tipus de riscos als que estan exposats els envasos. Font: BOE - RD 782/98. 
 

Quantitat Condició 
250 tones Si es tracta exclusivament de vidre 

50 tones Si es tracta exclusivament d’acer 

30 tones Si es tracta exclusivament d’alumini 

21 tones Si es  tracta exclusivament de plàstic 

16 tones Si es tracta exclusivament de fusta 

14 tones Si es tracta exclusivament de cartró o materials compostos 

350 tones Si es tracta de diversos materials i cadascun d’ells no superi, de manera 
individual, les quantitats anteriors 
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L’obligació de presentar els Plans Empresarials de Prevenció va determinada per la quantitat 
d’envasos comercialitzats al llarg d’un any natural que siguin susceptibles de generar residu, 
tenint en compte tots els envasos posats en el mercat, tant de destí comercial i industrial com 
domèstic. Els plans hauran d’establir objectius quantificats de prevenció i les mesures per 
assolir-los, així com els mecanismes de control per a comprovar el seu compliment. Així mateix, 
tenen una vigència de tres anys, si bé hauran ser revisats en el cas que es produeixi un canvi 
significatiu en la producció o en el tipus d’envàs utilitzats. 

Per tal de donar compliment a aquest requisit, la legislació contempla dos possibilitats: 

 La participació en un Pla Empresarial de Prevenció amb caràcter sectorial elaborat 
per un SIG mitjançant el qual l’empresa posi els seus envasos en el mercat. En aquest 
cas el SIG assumeix l’elaboració del Pla sectorial, la representació davant les 
comunitats autònomes i l’elaboració de l’Informe de Control i Seguiment, si bé la 
responsabilitat última sobre el seu compliment correspon als envasadors. 

 L’elaboració d’un Pla Empresarial de Prevenció amb caràcter individual: en aquest 
cas, a diferència de l’anterior, l’empresa assumeix l’elaboració del Pla i presentació dels 
Informes de Seguiment Anuals davant les Comunitats Autònomes. 

 

6.7 Eines d’avaluació 

6.7.1 Anàlisi de cicle de vida (ACV) 

L’ACV és un procés objectiu per avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, 
procés o activitat identificant i quantificant tant l’ús de matèria i energia com els abocaments de 
tot tipus a l’entorn per a determinar l’impacte d’aquestes al medi ambient. L’estudi inclou el cicle 
complet del producte, procés o activitat, tenint en compte les etapes d’extracció i processat de 
matèries primeres, producció, us, reutilització, reciclatge i disposició final. Aquest sistema pot 
ser examinat en diferents graus de detall, així que existeixen dos grans tipus d’anàlisis de cicle 
de vida que poden portar-se a terme: qualitatiu i quantitatiu. 

Anàlisis qualitatives 

Moltes empreses troben massa complexa i cara la tasca de realització de l’ACV, per això s’ha 
desenvolupat l’ACV qualitativa, que té com a objectius obtenir una visió general dels impactes 
ambientals més importants d’un producte en les diferents etapes del seu cicle de vida i 
identificar les prioritats i millores ambientals que cal tenir en compte durant el procés de 
disseny.  Els anàlisis de cicle de vida qualitatius estan sovint basats en una estructura matricial 
com la mostrada en la Figura 6.6, en la que les cel·les de la matriu s’utilitzen per guardar 
informació (com les quantitats de materials o emissions) o respostes donades a partir d’un 
qüestionares. 
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Figura 6.6: Anàlisi de l’inventari simplificat (qualitatiu). Font: Introduction to EcoReDesign at RMIT, 1997. 
 

Les fases d’una ACV qualitativa són: 

• Realització del diagrama de fluxos (part de l’anàlisi general del producte). 

• Anàlisi de l’inventari simplificat d’entrades i sortides (Figura 6.6). 

• Matriu simplificada de valoració d’impactes (Figura 6.7). 
 

Una vegada l’equip d’ecodisseny ha valorat els impactes associats a les diferents etapes del 
cicle de vida del producte, ha de proposar les millores ambientals a incorporar en cada una 
d’aquestes. 
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materials 

Producció Distribució Ús Fi de vida 
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Figura 6.7: Matriu simplificada de valoració d’impactes. Font: Introduction to EcoReDesign at RMIT, 
1997. 
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Anàlisis quantitatives 

Els estudis quantitatius comencen amb una definició formal de l’objectiu i de l’àmbit de l’anàlisi 
del cicle de vida (factors que determinen el sistema de producte per a ser examinat). Una 
segona etapa de colecta de dades permet construir un inventari de inputs i outputs des del 
sistema definit en la primera etapa de treball. En la mesura de lo possible, aquests inputs i 
outputs seran avaluats mitjançant taxes que vinguin d’altres activitats humanes (per exemple, 
inputs elèctrics son seguits a través dels combustibles primaris). En la tercera fase d’un ACV 
quantitatiu es modelaran els efectes mediambientals derivats d’aquest catàleg d’emissions i 
recursos consumits. Aquesta etapa es coneguda com avaluació de l’impacte del cicle de vida. 
La normativa ISO 14.040 estandarditza la metodològica de l’anàlisi de cicle de vida: 

a) Definició d’objectius i àmbit de l’estudi. És la primera fase de l’estudi i probablement la 
més important, ja que en ella s’estableixen els ciments sobre els que es construirà la resta de 
l’ACV: la definició del propòsit de l’estudi, l’abast de l’estudi (defineix el sistema i els seus límits 
conceptuals, geogràfics i temporals), l’establiment de la unitat funcional, la metodologia 
utilitzada i el procediment per a garantir la qualitat de les dades, així com possibles limitacions. 

El propòsit de la unitat funcional és proporcionar una referència per a la normalització (en sentit 
matemàtic) de les entrades i sortides del sistema, amb la finalitat d’assegurar la comparabilitat 
dels resultats de l’ACV, i per tant ha de quedar definida de manera clara i ser mesurable ja que 
a partir de ella es mesura la quantitat de producte necessària per complir amb la funció (flux de 
referència). En ACV’s comparatius és imprescindible que la unitat funcional sigui la mateixa, 
encara que resultin fluxos de referència diferents. 

El sistema del producte és aquell conjunt de processos unitaris i subsistemes connectats 
material i energèticament que realitzen una o més funcions definides. S’acostuma a representar 
mitjançant un diagrama de flux. 

b) Anàlisi de l’inventari. La etapa d’inventari és bàsicament un procés tècnic de retallada de 
dades per a quantificar les entrades i sortides al sistema, generalment dividit en etapes i 
aquestes a la vegada en processos unitaris. Les dades que s’obtenen queden agrupades en 
diverses categories dins d’una taula d’inventari. 

c) Avaluació de l’impacte. La fase d’avaluació d’impacte ambiental és un procés que pretén 
identificar i caracteritzar els efectes sobre el medi ambient de l’objecte d’estudi, utilitzant els 
resultats obtinguts durant la fase d’inventari. 

Les dades procedents de l’anàlisi d’inventari són agrupats en diverses categories d’acord a 
l’impacte sobre el medi al qual poden contribuir. Posteriorment es realitza la quantificació 
causa-efecte i, si és possible, l’agregació de l’impacte produït pels altres agents contaminants 
dins d’una categoria d’impacte. 
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d) Resultats. És l’última fase de l’ACV, en la que s’interpreten els resultats, s’expliquen les 
limitacions i s’identifiquen i jerarquitzen les opcions per a reduir els impactes o les càrregues 
ambientals del sistema. Permet generar estratègies de millora, especialment en referència al 
disseny i redisseny de productes. 

e) Revisió crítica. Es realitza per assegurar la qualitat de l’estudi i verificar que les dades 
concorden amb els objectius plantejats i que les interpretacions reflecteixen les limitacions de 
l’estudi i l’informe és transparent. 
 

6.7.2 Anàlisi de cicle de vida aplicat a envasos i embalatges 

L’informe UNE-CR 13910 va ser elaborat en resposta a l’exigència de la Directiva 94/62/CE 
relativa als envasos i residus d’envasos. Defineix i descriu el mode d’aplicació de l’anàlisi de 
cicle de vida als envasos i embalatges, destacant aquelles característiques pròpies d’aquestos. 

Una característica fonamental en un envàs i embalatge és la seva aptitud a l’ús o la seva 
efectivitat davant la seva funció a realitzar: contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar 
mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, i des del fabricant fins l’usuari 
final o consumidor. 

Els elements claus que s’han de considerar quan es realitza el seu anàlisi de cicle de vida d’un 
envàs o embalatge són les següents: 

 La relació amb el producte que conté establirà la necessitat o no de considerar el cicle 
de vida d’aquest producte. 

 La funció de facilitar la manipulació i el transport en la cadena logística, per a protegir el 
producte i facilitar la informació (considerar tancaments, etiquetes, tintes d’impressió...). 

 L’envàs o embalatge és un component del sistema de distribució pel que s’ha de 
considerar el sistema de transport (tipus de vehicle, nombre de caixes que es poden 
apilar, etc). 

S’hauran de tenir en compte els envasos primaris, secundaris i terciaris ja que les seves 
funcions estan relacionades entre sí, tant en els mesures com en la capacitat per a protegir el 
producte. Així mateix, també s’hauran de considerar les pèrdues de producte. Per exemple, 
una reducció en el pes de l’embalatge reduiria el seu impacte mediambiental, però si això dona 
lloc a una major pèrdua de producte, el resultat és que la carga ambiental podria augmentar 
com a conseqüència d’aquestes pèrdues (es necessita major quantitat de producte i per tant 
més envasos i residus a gestionar). 

El procés de recollida de dades és llarg i costós, tot i així és molt important obtenir la major 
quantitat possible de dades del sistema real. Les diferències entre les distàncies de distribució i 
els models energètics de cada país poden causar importants variacions en els resultats. 



Pàg. 88  Memòria 

 

Considerant aquestes particularitats, l’anàlisi de cicle de vida d’un sistema d’envasat requereix  
una acurada elecció de la unitat funcional, així com la correcta aplicació de les regles 
d’assignació de càrregues mediambientals. Per un envàs o embalatge es pot trobar per 
exemple: 

 Massa de materials d’envàs per unitat de volum, massa o servei de producte envasat. 

 Unitats d’envàs necessàries per a realitzar una funció determinada. 

Els resultats d’una anàlisi de cicle de vida són una important eina per a la millora continua de 
les característiques mediambientals d’un envàs o embalatge, així com un factor a considerar 
per al disseny d’un nou sistema. 

Si es realitza una ACV comparativa entre diferents sistemes d’envasos i embalatges els 
envasos han de realitzar la mateixa funció, és a dir han de tenir les mateixes propietats 
referents al consum i distribució (volum, seguretat, protecció del producte, etc.). Això 
generalment donarà lloc a una quantitat diferent d’envasos i embalatges segons el material 
utilitzat per a realitzar una mateixa unitat funcional i per tant fluxos de referència diferents. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.8: Exemple dels límits del sistema d’una ACV d’un envàs o embalatge. Font: ECOEMBES. 

 

6.7.3 Eines d’anàlisi de cicle de vida 

A la pàgina web de la UE [5] es pot trobar un llistat amb totes les eines per realitzar anàlisi de 
cicle de vida. Tanmateix, en l’Annex G s’ha fet un recull de les sis eines més utilitzades amb 
una descripció de les seves característiques. 
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77  AAssssaajjooss  eenn  llaabboorraattoorrii  

7.1 Necessitats d’assajos pel compliment de normativa 

Com s’ha vist fins ara, l’entorn al que un producte ha de sobreviure des de que és fabricat fins 
que arriba al client final (etapa de distribució) pot resultar molt sever. El sistema producte-
embalatge haurà de ser capaç de suportar sense patir excessius danys, compressions, 
vibracions, humitat, electricitat estàtica, calor, fred, canvis de pressió, impactes per caigudes, 
inestabilitat, infestació, etc. Això implica un augment en l’ús d’envasos i embalatges i un 
augment en els residus derivats dels mateixos i la normativa obliga a tenir en compte la 
revalorització i reciclatge dels mateixos. 

7.1.1 Anàlisi de riscos 

Com que la primera funció de l’envàs i/o embalatge és la protecció del producte en front a 
riscos en la distribució, és imprescindible la identificació de tots els riscos de l’entorn de 
distribució i la seva severitat. A la Taula 7.1 es pot trobar una classificació de riscos. 
 
Taula 7.1: Tipus de riscos als que estan exposats els envasos. Font: Font: Guia práctica de diseño de 
envase y embalaje para la distribución de productos. ITENE (www.itene.es). 
 

Tipus de risc Característiques 
Mecànics del 
transport 

Acceleració i desacceleració durant la càrrega i descàrrega; bolcada, caigudes i 
xocs; operaris inexperts o negligents; vibracions; fregaments entre embalatges 
o mitjans de transport; compressions. 

Climàtics Temperatura; humitat; aigua, salitre, pluja, inundació. 

Biològics Bactèries, floridures i fongs; insectes; rosegadors; contaminació per residus 
d’altres productes; olors i residus anteriors; cargues no compatibles. 

Explosió Ignició causada per fricció, fregament o combustió espontània. 

Transport per 
carretera 

Impacte contra molles de càrrega i descàrrega; impacte durant l’acoblament; 
impacte durant la frenada i arrancada; inestabilitat en corbes; vibracions, 
trepidacions (bots o salts); acceleracions o frenades brusques que provoquin 
desplaçaments i compressions en la càrrega; càrrega mal assegurada. 

Transport 
ferroviari 

Sacsejades al posar el tren en marxa i impactes durant la frenada; acceleració i 
desacceleració; impactes durant l’acoblament vagons i maniobres entre trens; 
vibracions durant el viatge produïdes pel colpeix de les rodes amb les vies. 

Transport marítim Onatge i colpeix; vibracions; aixafament degut  ales altures que prenen les 
estibes en les bodegues. 

Transport aeri Acceleració i frenada; turbulències; altitud; temperatura; pressió. 

Emmagatzematge Apilament irregular; caigudes; mala estiba. 
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Aquests riscos s’han de prendre en consideració per tal de protegir el producte i garantir que 
arribi en total qualitat, i a més és necessari tenir en compte les limitacions derivades del 
producte, així com aquelles que es desprenen de la etapa d’emmagatzematge i posterior 
distribució. Aquests altres factors limitants són els que estableixen el disseny del sistema 
d’envat, així com els materials del que està composat i en definitiva, les seves característiques 
de resistència i protecció. Normalment es dissenyen els envasos per unes condicions normals i 
es tolera fins a una certa possibilitat de danys. 

7.1.2 Limitacions tècniques 

La tecnologia d’envasat disponible, les característiques del producte i el seu sistema de 
distribució determinaran les característiques i limitacions tecnològiques dels envasos i 
embalatges que acompanyaran al producte fins al seu consum final. 

Els actuals processos productius i d’envasat acostumen a estar centralitzats, molts cops 
allunyats del destí final, això obliga a tractar la logística amb una atenció especial. 
L’automatització de dels processos de paletització, transport i emmagatzematge obliga a dotar 
als envasos (tant els primaris com els secundaris i de transport) amb unes característiques 
mínimes de resistència per suportar la manipulació mecànica i els apilaments. Aquest és un 
aspecte clau a l’hora de reduir el gruix dels envasos ja que pot afectar a la manipulació, i 
l’envàs escollit ha de mantenir sempre la rigidesa suficient per facilitar i permetre la seva 
utilització. L’automatització de les plantes també en l’etapa d’envasat, per aconseguir ritmes de 
producció elevats, condició també les característiques tècniques dels materials d’envasat. 

Característiques del producte envasat que condicionen el disseny de l’envàs: 

• La seguretat de l’envàs primari condiciona el disseny de l’envàs secundari i terciari per a 
garantir que el producte arribi en perfectes condicions al client. 

• Les característiques d’alguns productes exigeixen envasos amb certes propietats com la 
rigidesa, resistència a la pressió interna, resistència a la càrrega vertical. 

• Preservació de les propietats organolèptiques dels productes envasats tant per causes 
exògenes com per la composició del material d’envasat en contacte amb el producte 
que contingui (especialment en el sector de l’alimentació, en el que l’envàs ha de 
garantir que no hi hagi intercanvi de substancies ni olors amb l’exterior). 

• La distribució de productes diàriament permet en molts casos l’eliminació dels envasos 
d’agrupació i per tant es distribueix directament en l’envàs primari. 

• La necessitat de garantir la cadena de fred dels productes congelats determina les 
característiques tècniques dels envasos. 

• En el sector de Perfumeria i cosmètica no s’accepta la reutilització d’envasos primaris ja 
que la normativa obliga a evitar qualsevol risc de contaminació dels productes. 
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7.2 Normativa d’assajos particular per cada indústria 

Quan es parla de normativa s’ha de distingir entre legislació (d’obligat compliment) i normes 
tècniques (procediments voluntaris). La legislació, en alt nivell, és d’àmbit europeu. Part de la 
legislació aplicable són Reglaments, que són d’aplicació directa a tots els Estats Membres, 
sense necessitat de transposició. En canvi, les Directives, s’han de transposar a cada Estat 
Membre, podent introduir aquests algunes particularitats. A continuació es fa un recull de la 
legislació d’obligat compliment dels assajos i altres consideracions que s’han de tenir a l’hora 
d’envasar envasos, així com les normes tècniques més comuns que procedimenten els 
diferents tipus d’assajos a envasos i embalatges. Primer de tot es comentaran els aspectes 
generals per totes les industries i després es descriuran aquells aspectes propis de cada tipus 
d’indústria, ja que no totes les industries disposen de legislació obligatòria. 

Hi ha una línea de legislació que regula les quantitats nominals per productes envasats: 

 Directiva 2007/45/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 05-09-2007, per la 
que s’estableixen normes relatives a les quantitats nominals per productes 
preenvasats. DOUE.L-247 de 21-09-2007 (deroga les Directives 75/106/CEE i 
80/232/CEE del Consell i es modifica la Directiva 76/211/CEE del Consell). 

 Real Decret 1801/2008, de 03-11-2008, pel que s’estableixen les normes relatives a 
les quantitats nominals per productes envasats i al control del seu contingut 
efectiu. BOE.Nº266 de 04-11-2008. Aplica a productes envasats destinats al 
consumidor, a excepció de productes de l’Annex I que siguin venuts en botigues lliures 
d’impostos pel seu consum fora de la UE (article 2.1). Article 8: Fixa les toleràncies 
permeses en els envasos. Article 9: Inscripcions i marcatge en l’envàs. 

Hi ha una línea de legislació que regula les quantitats nominals per productes envasats, els 
envasos i els residus d’envasos vàlida per totes les industries envasadores: 

 Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i Consell 20-12-1994, relativa als 
envasos i residus d’envasos. DOCE.L-365 de 31-12-1994. Aquesta Directiva s’aplica 
a tots els envasos posats en el mercat en la Comunitat i a tots els residus d’envasos. 
Estableix mesures de prevenció, reutilització i valorització i reciclat, sistemes de 
devolució, recollida i recuperació, marcatge i sistemes d’identificació, nivells de 
concentració de metalls pesats, etc. Els Estats membres han d’adoptar-la abans del 30 
de juny de 1996. 

 Directiva 2004/12/CE, de 11-02-2004, per la que es modifica la Directiva 94/62/CE 
relativa als envasos i residus d’envasos. DOUE.L-47 de 18-02-2004. 

 Comunicació 2005/C44/13 en el marc de l’aplicació de la Directiva 94/62/CE de 20-
12-1994 relativa als envasos i residus d’envasos. DOUE.C-44 de 19-02-2005. Es 
publiquen títols i referències de normes harmonitzades per a la Directiva 95/62/CE de 
20-12-1994 relativa als envasos i residus d’envasos. 
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 Real Decret 782/1998, de 30-04-1998, pel que s’aprova el Reglament pel 
desenvolupament i execució de la Llei 11/97 de 24-04-1997, d’envasos i residus 
d’envasos. BOE.Nº104 de 01-05-1998. Té per objecte dictar les normes necessàries 
pel desenvolupament i execució de la Llei 11/97, de 24 d’abril, d’envasos i residus 
d’envasos. 

 Real Decret 252/2006, de 03-03-2006, pel que es revisen els objectius de reciclatge 
i valorització establerts en la Llei 11/1997, de 24-04-1997, de Envasos i Residus 
d’Envasos, i pel que es modifica el Reglament per la seva execució, aprovació pel 
Real Decret 782/1998, de 30-04-1998. BOE.Nº54 de 04-03-2006. 

 

7.2.1 Industria alimentària 

Els envasos per a productes alimentaris han de complir amb la legislació dels materials en 
contacte amb aliments, que fa referència a aspectes relacionats amb les condicions sanitàries 
aplicables a la producció, circulació i comercialització de productes bàsics de consum i 
productes ja preparats. A continuació s’exposa la legislació vigent a Espanya sobre material en 
contacte amb aliments: 

 Reglament CE 2023/2006 de la Comissió, de 22-12-2006, sobre bones pràctiques 
de  fabricació de materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els 
aliments. DOUE.L-384 de 29-12-2006. Estableix les normes sobre bones pràctiques de 
fabricació pels grups de materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els 
aliments que figuren en l’annex I del Reglament CE 1935/2004. 

 Reglament CE 1935/2004 de 27-10-2004 sobre els materials i objectes destinats a 
entrar en contacte amb aliments i pel que es deroguen les Directives 80/590/CEE i 
89/109/CEE. DOUE.L-338 de 13-11-2004. Aquest Reglament serà obligatori en tots els 
seus elements i directament aplicable a cada Estat membre. El reglament s’aplicarà als 
materials i objectes acabats, inclosos els materials i objectes actius i intel·ligents en 
contacte amb aliments: 
a) que estiguin destinats a entrar en contacte amb aliments o, b) que estiguin ja en 
contacte amb aliments i estiguin destinats a tal efecte o, c) dels que s’esperi que 
raonablement puguin entrar en contacte amb aliments o que puguin transferir els seus 
components als aliments en condicions normals o previsibles d’ocupació. 

 Real Decret 397/1990 de 16-03-1990, pel que s’aproven les condicions generals 
dels materials per a us alimentari, diferent dels polimèrics. BOE.Nº74, de 27-03-
1990. S’aplica a tot material destinat a ser utilitzat en contacte amb els aliments, en 
qualsevol moment de la seva preparació i elaboració, distribució i consum, amb 
excepció dels materials polimèrics. S’inclou una llista positiva de materials autoritzats 
per estar en contacte amb les aliments classificats en 5 grups: 
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- Metalls i els seus aliatges - Vidre, ceràmica, marbre i ciment - Compostos cel·lulòsics - 
Fustes, suro, cuir i pells i fibres naturals - Materials diversos. 

 Reglament CE 2023/2006 de la Comissió, de 22-12-2006, sobre bones pràctiques 
de  fabricació de materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els 
aliments. DOUE.L-384 de 29-12-2006 (Transposa la Directiva 89/109/CEE actualment 
derogada). Estableix les normes sobre bones pràctiques de fabricació pels grups de 
materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments que figuren en 
l’annex I del Reglament CE 1935/2004. 

Alguns materials com els polimèrics compten amb legislació específica: 

 Reglament CE 975/2009 de la Comissió, de 19-12-2009, pel que es modifica la 
Directiva 2002/72/CE relativa als materials i objectes plàstics destinats a entrar en 
contacte amb els productes alimentaris. DOUE.L-274 de 20-10-2009. 

 Real Decret 866/2008, pel que s’aprova la llista de substancies permeses per a la 
fabricació de materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb els 
aliments i es regulen determinades condicions d’assaig. BOE.Nº131, de 30-05-
2008 i correcció d’errors en BOE Nº138, de 07-06-2008 (Transposa les Directives 
2007/19/CE, 85/572/CE). S’aprova la llista positiva de monòmers i substancies de 
partida autoritzades per a fabricació de materials i objectes plàstics destinats a entrar en 
contacte amb productes alimentaris, migracions màximes permeses cedides en proves 
de migració, globalment o per un constituent específic, i es determinen les condicions 
d’assaig. Aplicable a materials i objectes que, en l’estat de productes acabats, estiguin 
destinats a entrar en contacte o es posin en contacte amb productes alimentaris, i 
estiguin destinats a aquest us: 
a) materials i objectes, i les seves parts, constituïts exclusivament de matèries 
plàstiques b) materials i objectes de plàstic de varies capes c) capes de plàstic o 
revestiments de plàstic que formin obturadors en tapes que, junts, estiguin compostos 
de dues o més capes de diferents tipus de materials. 

 Real Decret 103/2009, de 06-02-2009, pel que es modifica el Real Decret 866/2008, 
de 23 de maig, pel que s’aprova la llista de substàncies permeses per a la 
fabricació de materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb els 
aliments i es regulen determinades condicions d’assaig. BOE.Nº41, de 17-02-2009 
(Transposa la Directiva2008/39/CE). 

 Real Decret 1125/1982 de 30-04-1982, pel que s’aprova la Reglamentació Tècnica-
Sanitaria per l’elaboració, circulació i comerç de materials polimèrics en relació 
als productes alimentaris. BOE.Nº133, de 04-06-1982. Està en vigor exclusivament 
pels materials i objectes no contemplats pel Real Decret 1425/1998 de 25-11-1988, pel 
que s’aprova la Reglamentació Tècnica-Sanitaria per l’elaboració, circulació i comerç de 
materials plàstics destinats a estar en contacte amb productes alimentaris. 
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 Real Decret 668/1990 de 25-05-1990, que modifica la Reglamentació Tècnica-
Sanitaria per a l’elaboració, circulació i comerç de materials polimèrics en relació 
als productes alimentaris, aprovada pel Real Decret 1125/1982 de 30-04-1982. 
BOE.Nº130, de 31-05-1990. 

Si es tracta de plàstic recuperat o reciclat: 

 Real Decret 2814/1983 de 13-10-1983 pel que es prohibeix la utilització de 
materials polimèrics recuperats o regenerats que hagin estat en contacte amb els 
aliments. BOE.Nº270, de 11-11-1983. Es prohibeix la utilització de materials polimèrics 
procedents d’objectes acabats, fragments d’objectes, semielaborats, anàlegs, usats o 
no com a materies primeres, sols o en mescla amb material verge, en la fabricació o 
transformació d’envasos i objectes que hagin d’estar en contacte amb productes 
alimentaris. La prohibició no afecta al reciclatge, en la pròpia indústria, de parts de 
material polimèric, no contaminat ni degradat, en el mateix procés de transformació que 
les ha originat. 

 Reglament CE 282/2008 de la Comissió, de 27-03-2008, sobre els materials i 
objectes de plàstic reciclat destinats a entrar en contacte amb aliments i pel que 
es modifica el Reglament CE 2023/2006. DOUE.L-86 de 28-03-2008. Aplicable a 
partir del 17-04-2008, però els articles 3, 9, 10 i 12 s’aplicaran a partir de la data 
d’adopció de les Decisions mencionades en l’article 13, apartat 6. Fins aquesta data, les 
disposicions nacionals en vigor referents a materials i objectes de plàstic reciclat i al 
plàstic reciclat seguiran aplicant-se als Estats membres. S’aplicarà als materials i 
objectes plàstics, mencionats en l’article 1 de la Directiva 2002/72/CE (relativa als 
materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb productes alimentaris. 
DOCE.L-220. 15-08-2002), que continguin plàstic reciclat. 

Per les juntes de les tapes: 

 Reglament CE 372/2007 de la Comissió, de 02-04-2007, que estableix límits de 
migració transitoris pels plastificants utilitzats en les juntes de tapes destinades a 
entrar en contacte amb aliments. DOUE.L-92 de 03-04-2007. Aquest Reglament serà 
obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada Estat membre. Les 
tapes que continguin capes o revestiments de plàstic a mode de juntes, quedant el 
conjunt composat de dos o més capes de diferents tipus de materials, podran 
comercialitzar-se en la Comunitat si compleixen les restriccions i especificacions que 
s’indiquen en l’annex del present Reglament. Té un annex de restriccions i 
especificacions relatives als plastificants utilitzats en juntes de tapes. 

 Reglament CE 597/2008 de la Comissió, de 24-06-2008, pel que es modifica el 
Reglament CE 372/2007, que estableix límits de migració transitoris pels 
plastificants utilitzats en les juntes de tapes destinats a entrar en contacte amb 
aliments. DOUE.L-164 de 25-06-2008. 
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A més, hi ha algunes Ordres, antigues però vigents, sobre característiques de determinats 
envasos: 

 Ordre 21-06-1983 de característiques i formats dels envasos de conserves 
vegetals i sucs vegetals preparats esterilitzats. BOE.Nº155, de 30-06-1983. Tenen 
per objecte fixar, les capacitats i exigències de material dels envasos de conserves 
vegetals, sucs vegetals i derivats i plats preparats (cuinats) esterilitzats i a més en els 
metàl·lics, les seves mesures. 

 Ordre 10-12-1985 per la que es modifica l’Ordre 21-06-1983 de característiques i 
formats dels envasos de conserves vegetals i sucs vegetals i plats preparats 
esterilitzats. BOE.Nº269, de 11-12-1985. 

 Ordre 17-03-1988 per la que es modifica l’Ordre 21-06-1983 de característiques i 
formats dels envasos de conserves vegetals i sucs vegetals i derivats i plats 
preparats (cuinats) esterilitzats. BOE.Nº71, de 23-03-1988. Modifica l’Ordre 21-06-
1983 en quant a que s’afegeix un article 3 bis on es fa menció que els envasos han 
d’utilitzar la frase “en contacte amb els aliments” o “adequat pels aliments” o utilitzar el 
símbol previst per la Unió Europea inclòs en l’annex III d’aquesta Ordre. I es modifica el 
contingut de l’article 6 (Importació). 

Hi ha moltes normes tècniques relatives a assaigs de materials en contacte amb aliments. 
Donat que seria un llistat inabastable, es recomana realitzar la cerca al buscador d’AENOR [8]. 
Al camp ICS (classificació internacional) ha de posar 67.250 (material en contacte amb 
aliments), i clicar a “Buscar”. El resultat són 114 normes, que pot anar visualitzant en 12 
pantalles consecutives. Altres normes UNE sobre envasos, no classificades sota l’ICS 67.250 
es poden veure en la Taula 7.2. 
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Taula 7.2: Altres normes sobre envasos destinats a la industria alimentaria. Font: AENOR 
 

Norma Títol 
UNE  49705:2002 Envasos i embalatges. Envasos pel transport de fruites i hortalisses. Guia 

dels mètodes d’assaig. 

UNE-EN  15593:2008 Envasos i embalatges. Gestió de la higiene en la producció dels envasos per 
a productes alimentaris. Requisits. 

UNE-CR 13695-
1:2001 

Envasos i embalatges. Requisits per la determinació i verificació dels quatre 
metalls pesats i d’altres substàncies perilloses presents en els envasos i 
embalatges i la seva alliberació al medi ambient. Part 1: Requisits per la 
mesura i verificació dels quatre metalls pesats presents en els envasos i 
embalatges. 

UNE-CR 13910:2001 Envasos i embalatges. Informe sobre els criteris i metodologies per a l’anàlisi 
de cicle de vida dels envasos i embalatges. 

UNE-CR 14311:2003   Envasos i embalatges. Marcatge i sistema d’identificació del material. 

UNE-EN 13428:2005   Envasos i embalatges. Requisits específics per la fabricació i composició. 
Prevenció per reducció en origen. 

UNE-EN 14047:2003 Envasos i embalatges. Determinació de la biodegradabilitat aeròbica última 
dels materials d’envasos i embalatges en medi aquos. Mètode mitançant 
l’anàlisi del diòxid de carboni alliberat. 

UNE-EN 14048:2003 Envasos i embalatges. Determinació de la biodegradabilitat aeròbica última 
dels materials d’envasos i embalatges en un medi aquos. Mètode mitjançant 
la medició de la demanda d’oxigen en un respiròmetre tancat. 

UNE-EN 14375:2004 Envasos a prova de nens que no es poden tornar a tancar per a productes 
farmacèutics. Requisits i procediments d’assaig. 

UNE-EN 862:2006 Envasos i embalatges. Envasos a prova de nens. Requisits i procediments 
d’assaig per a envasos i embalatges que no es poden tornar a tancar per a 
productes no farmacèutics. 

UNE-EN ISO 
8317:2005 

Envasos a prova de nens. Requisits i procediments d’assaig pels envasos 
que es poden tornar a tancar (ISO 8317:2003). 

UNE-EN ISO 
11683:1998 

Envasos. Marques tàctils de perill. Requisits (ISO 11683:1997). 

 

7.2.2 Cosmètica i farmàcia. 

Els productes d’aquests sectors es regeixen per una extensa i detallada legislació, aplicable a 
gaire bé la totalitat dels productes químics. Aquesta té com objectiu garantir uns requisits bàsics 
de seguretat pels consumidors i usuaris dels productes i proporcionar una informació suficient 
sobre la naturalesa, aplicació, composició, instruccions d’ús i origen del producte. 
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Les categories més rellevants de normatives aplicables al sector de la cosmètica són: 

 Reglament CE 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 30-11-2009, 
sobre els productes cosmètics. DOUE.L-342 de 22-12-2009. Annex VII: Símbols 
usats en l’embalatge o recipient. 

 Real Decret 1599/1997 de 17-10-1997 sobre productes cosmètics. BOE.Nº261 de 
31-10-1997 (té moltes modificacions entre les que destaquen RD 2131/2004). Capítol 
V: es dicten les normes pel correcte etiquetatge, indicant la informació que ha de figurar 
obligatòriament en els envasos, i publicitat dels productes cosmètics. 

 Real Decret 2131/2004 de 29-10-2004 pel que es modifica el Real Decret 1599/1997 
de 17-10-1997 sobre productes cosmètics. BOE.Nº262 de 30-10-2004. Afegeix un 
annex VII BIS que inclou un símbol que indica el termini d’utilització dels productes 
cosmètics després de la seva obertura. I modifica l’article 15 (Etiquetatge) on obliga l’ús 
del símbol a partir de 11-03-2005. 

En el sector farmacèutic: 

 Real Decret 1345/2007, de 11-10-2007, pel que es regula el procediment 
d’autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús humà 
fabricats industrialment. BOE.Nº267 de 07-11-2007. Veure en especial: Capítol III 
(Etiquetatge i prospecte), Annex III (contingut dels medicaments que es fabriquen 
industrialment) i Annex IV (símbols, sigles i llegendes). 

7.2.3 Altres gran consum. 

En aquest sector també es regulen i intervenen tan els productes com els envasos, de manera 
que als productes se’ls apliquen diverses normes d’obligat compliment. 

 Real Decret 1468/1988 de 02-12-1988 pel que s’aprova el Reglament d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la seva venta 
directa als consumidors i usuaris. BOE.Nº294 de 08-12-1988. Aquest reglament 
regula l’etiquetatge dels productes industrials destinats a la venta directa al consumidro, 
en el mercat interior, tant envasats com sense envasar, així com la seva presentació, 
inclosa la manera d’exposició i publicitat dels mateixos. 

 Ordre 05-09-1985 de procediment per la realització d’assajos relatius als envasos. 
BOE.Nº221 de 14-09-1985. 

 Ordre 26-09-1988 de normalització d’envasos pels detergents en pols d’ús 
domèstic. BOE.Nº135 de 06-06-1988. 

 Ordre 11-12-1984 de homologació de prototipus d’envasos per a llegiu. 
BOE.Nº308 de 25-12-1984. 

 Ordre 23-12-1985 de normes complementàries per a l’homologació d’envasos de 
llegiu. BOE.Nº313 de 31-12-1985. 
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 Real Decret 1801/2003, de 26-12-2003, sobre seguretat general dels productes. 
BOE.Nº9 de 10-01-2004. L’objectiu d’aquest Real Decret es garantir que els productes 
que es posin en el mercat siguin segurs S’aplicarà a tot producte destinat al 
consumidor, inclosos els oferts en el marc d’una prestació de serveis, i encara que se li 
subministri a títol gratuït, ja sigui nou, usat o recondicionat. 
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7.3 Normativa d’assajos segons el tipus de material a envasar 

7.3.1 Envasos de paper i cartró 
 
Taula 7.3: Principals normes tècniques per la realització d’assajos en envasos de paper. Font: AENOR 
 

Norma Títol 
UNE 49400:1960 Paper i cartró per a embalatges. Terminologia. 

UNE-EN 20287:1996 Paper i cartró. Determinació del contingut de humitat. Mètode d’assecat en 
estufa. 

UNE-EN 20535:1996 Paper i cartró. Determinació d’absorció d’aigua. Mètode Cobb (ISO535:1991). 

UNE-EN ISO 1924-
2:1996 

Paper i cartró. Determinació de les propietats de tracció. Part 2: Mètode amb 
gradient d’allargament constant. 

UNE-EN 21974:1996 Paper. Determinació de la resistència al esquinçament (Mètode Elmendorf). 
(ISO 1974:1990). 

UNE 57003-1:1978 Terminologia paperera. Definició de termes. 

UNE 57021-2:1992 Pastes, paper i cartró. Determinació de la composició fibrosa. Part 2: 
sistemes de tenyits de fibres. 

UNE 57021-3:1992 Pastes, paper i cartró. Determinació de la composició fibrosa. Part 3: tenyit 
amb el reactiu de Herzberg. 

UNE 57021-4:1992 Pastes, paper i cartró. Determinació de la composició fibrosa. Part 4: tenyit 
amb el reactiu “C de Graff”. 

UNE 57021-5:1992  Pastes, paper i cartró. Determinació de la composició fibrosa. Part 5: tenyit 
amb el reactiu de Lofton-Merritt. 

UNE 57028-1:1989 Paper i cartró. Determinació de les característiques de tracció. Part 1: mètode 
d’aplicació de càrrega a velocitat constant. 

UNE 57030:1994 Paper i cartró. Determinació de la resistència a la ruptura per tracció després 
d’immersió en aigua. 

UNE 57043:1974 Paper. Determinació de la direcció longitudinal. 

UNE 57049:1992 Paper. Mesura de la variació dimensional després d’immersió en aigua. 

UNE 57054:1978 Paper. Determinació de la resistència al plegat. 

UNE 57066-1:1986 Paper i cartró. Determinació de la permeabilitat a l’aire. Mètode general. 

UNE 57067:1972 Paper. Determinació de la rugositat. 

UNE 57071:1974 Paper. Determinació de la resistència a les grasses. Mètode de la trementina. 

UNE 57073:1974  Paper. Determinació de l’absorció d’aigua dels papers absorbents. 

UNE 57075:1995 Paper i cartró. Determinació de la resistència a la flexió. 

UNE 57080-1:1988 Paper i cartró. Determinació de la rugositat o llisor. Part 1: mètode general. 

UNE 57080-2:1988  Paper i cartró. Determinació de la rugositat o llisor. Part 2: mètode Bendtsen. 
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7.3.2 Envasos de plàstic 
 
Taula 7.4: Principals normes tècniques per la realització d’assajos en envasos de plàstic. Font: AENOR 
 

Norma Títol 
UNE 53954:2005 EX Plàstics. Pel·lícula estirable de polefines per envasos i embalatges industrials. 

Característiques i mètodes d'assiag. 

UNE 53975:2007 Plàstics. Envasos de polietilè (PE). Determinació de la resistència a 
l'agriatament per tensions en medi ambient actiu. 

UNE-EN 12374:2000 Envasos i embalatges. Tubs flexibles. Terminologia. 

UNE-EN 12377:2001 Envasos i embalatges. Tubs flexibles. Assaig per verificar l’estanquitat a l'aire 
dels taps d'obturació. 

UNE-EN 13045:2009 Envasos i embalatges. Tubs flexibles de plàstic cilindrics. Dimensions i 
toleràncies. 

UNE-EN 13394:2002 Envasos i embalatges. Especificacions per a flejes no metàlics. 

UNE-EN 13590:2003 Envasos i embalatges. Bosses de material flexible pel transport de productes 
variats al por menor. Característiques generals i mètodes d'assaig per la 
determinació del volum i de la capacitat de transport. 

UNE-EN 13628-
1:2003 

Envasos i embalatges. Materials per envasos i embalatges flexibles. 
Determinació de solvents residuals mitjançant cromatografia de gasos d'espai 
de cap estàtic. Part 1: Mètodes absoluts. 

UNE-EN 13628-
2:2003 

Envasos i embalatges. Materials per envasos i embalatges flexibles. 
Determinació de solvents residuals mitjançant cromatografia de gasos d'espai 
de cap estàtic. Part 2: Mètodes industrials. 

UNE-EN 13891:2003 Flejes. Guia per la selecció i us dels flejes. 

UNE-EN 14979:2006 Envasos i embalatges. Tubs laminats flexibles plàstics/metàl·lics. Dimensions i 
toleràncies de la boquilla S 13. 

UNE-EN 15386:2008 Envasos i embalatges. Tubs flexibles de plàstic i laminats. Mètode d'assaig 
per determinar l'adhesió de la impressió. 

UNE-EN ISO 20848-
1:2008 

Envasos i embalatges. Bidons de plàstic. Part 1: Bidons de boca ampla amb 
tapa desmuntable amb una capacitat nominal de 113,6 L a 220 L. (ISO 
20848-1:2006) 

UNE-EN ISO 20848-
2:2008 

Envasos i embalatges. Bidons de plàstic. Part 2: Bidons de boca ampla amb 
tapa no desmuntable amb una capacitat nominal de 208,2 L i 220 L. (ISO 
20848-2:2006) 

UNE-EN ISO 20848-
3:2008 

Envasos i embalatges. Bidons de plàstic. Part 3: Sistemes de tancament amb 
tap per a bidons de plàstic amb una capacitat nominal de 113,6 L a 220 L. 
(ISO 20848-3:2006) 

UNE-EN ISO 
23667:2007 

Envasos i embalatges. Envasos i embalatges pel transport de mercaderies 
perilloses. Grans recipients a granel de plàstic rígid i compostos de plàstic. 
Assajos de compatibilitat (ISO 23667:2007) 
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7.3.3 Envasos metàl·lics 
 
Taula 7.5: Principals normes tècniques per la realització d’assajos en envasos metàl·lics. Font: AENOR 
 

Norma Títol 
UNE-CR 13695-
1:2001 

Envasos i embalatges. Requisits per la determinació i verificació dels quatre 
metalls pesats i d'altres substàncies perilloses presents en els envasos i 
embalatges i la seva alliberació a l'ambient.  

UNE-CEN/TR 13695-
2:2006 

Envasos i embalatges. Requisits per la determinació i verificació dels quatre 
metalls pesats i d'altres substàncies perilloses presents en els envasos i 
embalatges i la seva alliberació al medi ambient.  

UNE-EN 12374:2000 Envasos i embalatges. Tubs flexibles. Terminologia. 

UNE-EN 12377:2001 Envasos i embalatges. Tubs flexibles. Assaig per verificar l’estanquitat a l'aire 
dels taps d'obturació. 

UNE-EN 13025-
1:2006 

Envasos i embalatges. Envasos metàl·lics lleugers. Part 1: volums nominals 
d'ompliment per envasos metàl·lics rodons per us general, cilíndrics i 
troncocònics. De fins a 40.000 ml. 

UNE-EN 13025-
2:2006 

Envasos i embalatges. Envasos metàl·lics lleugers. Part 2: envasos rodons 
de llautó i acer amb tapa fixa amb una capacitat nominal de 20.000 ml, 
25.000 ml i 30.000 ml. 

UNE-EN 13025-
3:2006 

Envasos i embalatges. Envasos metàl·lics lleugers. Part 3: envasos rodons 
de llautó d'acer amb tapa mòbil amb una capacitat nominal de 20.000 ml, 
25.000 ml i 30.000 ml. 

UNE-EN 13026:2001 Envasos i embalatges. Envasos metàl·lics lleugers. Envasos rodons a agrafar 
per productes líquids amb gas afegit. Definits pel seu volum nominal de 
ompliment. 

UNE-EN 13029:2001 Envasos i embalatges. Envasos metàl·lics lleugers. Orifici d'incrustació per 
taps de plàstic a pressió. 

UNE-EN 13046:2001 Envasos i embalatges. Tubs flexibles metàl·lics cilíndrics. Dimensions i 
toleràncies. 

UNE-EN 13047:2001 Envasos i embalatges. Tubs flexibles metàl·lics cònics. Dimensions i 
toleràncies. 

UNE-EN 15007:2007 Envasos metàl·lics per a aerosols. Envasos de llautó. Dimensions dels 
envasos de dos i tres peces. 

UNE-EN 15009:2007 Envasos per a aerosols. Envasos d'aerosols compartimentats. 

UNE-EN ISO 15750-
1:2008 

Envasos i embalatges. Bidons d'acer. Part 1: bidons amb tapa fixa (tancats) 
amb una capacitat total mínima de 212 L, 216,5 L i 230 L. (ISO 15751-
1:2002) 

UNE-EN ISO 15750-
2:2008 

Envasos i embalatges. Bidons d'acer. Part 2: bidons amb tapa desmuntable 
(oberts) amb una capacitat mínima de 208 L, 210 L i 216,5 L. 

UNE-EN ISO 15750-
3:2008 

Envasos i embalatges. Bidons d'acer. Part 3: sistemes de tancament del tipus 
brida insertada. (ISO 15750-3:2002) 
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Taula 7.6: Principals normes tècniques per la realització d’assajos en envasos d’alumini. Font: AENOR 
 

Norma Títol 
UNE 38160:1990 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del magnesi. Mètode per absorció 

atòmica. 

UNE 38161:1994 IN Alumini i aliatges d’alumini. Recomanacions generals per a l’aplicació de 
l’espectrometria d’absorció atòmica amb flama a l’anàlisi química de l’alumini i 
dels aliatges d’alumini. 

UNE 38162:1991 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del zinc. Mètode per absorció 
atòmica. 

UNE 38163:1991 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del níquel. Mètode per absorció 
atòmica amb flama. 

UNE 38164:1992 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del cobre. Mètode per absorció 
atòmica amb flama. 

UNE 38165:1992 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del crom. Mètode per absorció 
atòmica. 

UNE 38166:1992 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del plom. Mètode espectròmic 
d’absorció atòmica amb flama. 

UNE 38167:1993 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del silici. Mètode espectrofotomètric 
amb el complex silcomolibdic reduït. 

UNE 38168:1994 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del silici. Mètode gravimètric. 

UNE 38169:1994 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del ferro. Mètode espectrofotomètric. 

UNE 38170:1994 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del manganès. Mètode 
espectrofotomètric. 

UNE 38171:1994 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del cobre. Mètode electrolític. 

UNE 38172:1996 Alumini i aliatges d’alumini. Determinació del titani. Mètode espectrofotomètric. 

UNE 38180:1990 Alumini i aliatges d’alumini. Generalitats. 

UNE-EN 13048:2009 Envasos i embalatges. Tubs flexibles d'alumini. Mètode de medició de 
l’espessor de la pel·lícula de vernís interna. 

UNE-EN 13920-
14:2003 

Alumini i aliatges d'alumini. Ferralla. Part 14: ferralla d'envasos usats 
d'alumini. 

UNE-EN 13920-
15:2003 

Alumini i aliatges d'alumini. Ferralla. Part 15: ferralla d'alumini deslacat 
procedent d'envasos usats d'alumini. 

UNE-EN 14287:2005 Alumini i aliatges d'alumini. Requisits específics de la composició química dels 
productes destinats a la fabricació d'envasos i components d'envasos. 

UNE-EN 14391:2005 Envasos i embalatges. Tubs flexibles d'alumini. Marques tàctils de perill. 

UNE-EN 15008:2007 Envasos per a aerosols. Envasos d'alumini. Dimensions dels envasos 
embotits d'una peça de diàmetre de boca de 25,4 mm. 

UNE-EN 15010:2007 Envasos per a aerosols. Envasos d'alumini. Toleràncies de les dimensions 
fonamentals de l'envàs en contacte amb l'agrafat de la vàlvula. 
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7.3.4 Envasos de vidre 
 
Taula 7.7: Principals normes tècniques per la realització d’assajos en envasos de vidre. Font: AENOR 
 

Norma Títol 
UNE-EN 29008:1995 Ampolles de vidre. Verticalitat. Mètode d’assaig (ISO 9008:1991). 

UNE-EN 29009:1995 Envasos de vidre. Altura i falta de paral·lelisme boca-fons. 

UNE-EN 29885:1995 Pots de vidre. Falta de planura de la superfície de tancament. Mètodes 
d’assaig (ISO 9885:1991). 

UNE 126101:2004 Envasos de vidre. Terminologia vidriera. Generalitats. 

UNE 126102:2004 Envasos de vidre. Terminologia vidriera. Dimensions d’un recipient de vidre. 

UNE 126103:1995  Envasos de vidre. Resistència a la càrrega vertical. Mètode d’assaig. 

UNE 126104:1995 Envasos de vidre. Determinació de la capacitat pel mètode gravimètric. 
Mètodes d’assaig. 

UNE 126105:1995 Envasos de vidre. Resistència i aguant al xoc tèrmic. Mètodes d’assaig. 

UNE 126107:2001 Envasos de vidre. Lixiviació. Mètodes d’assaig. 

UNE 126108:2001 Envasos de vidre. Mosca de centrat. Característiques dimensionals 

UNE 126201:2001 Envasos de vidre. Ampolles de vidre tipus Bordelesa. Característiques 
generals. 

UNE 126202:2001 Envasos de vidre. Ampolles de vidre tipus Borgonya. Característiques generals.

UNE 126203:2001 Envasos de vidre. Botelles de vidre tipus Rhin. Característiques generals. 

UNE 126106:1995 Envasos de vidre. Resistència a la pressió interna. Mètodes d’assaig. 

UNE 126204:2002 Envasos de vidre. Botelles de vidre tipus Cava. Característiques generals. 

UNE 126205:2001 Envasos de vidre. Botelles de vidre tipus Jerezana. Característiques generals. 

UNE 126206:1996 Envasos de vidre. Ampolla 6 estrelles 1 litre. Característiques generals. 

UNE 126207:1996 Envasos de vidre. Ampolles de vidre tipus Volga. Característiques generals. 

UNE 126301:2003 Vaixella de vidre en contacte amb els aliments. Emissió de plom i cadmi. 
Mètodes d’assaig i límits admissibles. 

UNE 126401/1M:2002 Envasos de vidre. Boques. Perfils de boca per a tancament amb tap corona. 

UNE 126402:1994 Envasos de vidre. Boques. Perfils de boca per tancament amb tap capçat. 

UNE 126404:2002 Envasos de vidre. Boques. Boques pel tancament de rosca. Sèrie pilferproof. 

UNE 126406:2001 Envasos de vidre. Boques. Perfils de boca per tancament amb tap corona 
29mm per ampolles destinades a cava, escumosos, sidra i granvàs. 

UNE 126407:2002 Envasos de vidre. Boques. Perfils de boca per tancament amb tap que no es 
pot tornar a omplir. 

UNE 43714:1980 Assajos de vidre. Determinació de la resistència a la pressió interna en 
envasos de vidre de boca estreta. 

UNE 43715:1980 Assajos de vidre. Mètode d’examen polarisòpic d’envasos de vidre. 
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7.3.5 Envasos de fusta 
 
Taula 7.7: Principals normes tècniques per la realització d’assajos en envasos de fusta. Font: AENOR 
 

Norma Títol 
UNE 49001-
1/1M:2002 

Nomenclatura dels embalatges de fusta. 

UNE 49001-1:1966 Nomenclatura dels embalatges de fusta. 

UNE 49001-
2/1M:2002 

Embalatges de fusta. La fusta i la clavaó. 

UNE 49002:1960 Caixes de fusta clavades, per usos generals. 

UNE 49023:1966 Plataformes pel transport de maquinària. 

UNE 49024-1:1964 Gàbies de fusta per efectes pesats (de 25 a 500 kg) 

UNE-CR 13504:2001 Envasos i embalatges. Valorització de material. Criteris per un contingut 
mínim de material reciclat. 

UNE-EN 13545:2002 Superestructures per a paletes. Cercs. Mètodes d'assaig i requisits de 
comportament. 

UNE-EN 13698-
1:2003 

Especificació per la producció de palets. Part 1: Especificació per la 
construcció dels palets plans de fusta de 800 mm x 1200 mm. 

UNE-EN 13698-
2:2003 

Especificació per la producció de palets. Part 2: Especificació per la 
construcció dels palets plans de fusta de 1000 mm x 1200 mm. 

UNE-EN 14047:2003 Envasos i embalatges. Determinació de la biodegradabilitat aeròbica última 
dels materials d'envasos i embalatges en medi aquos. Mètode mitjançant 
l'anàlisi del diòxid de carboni alliberat. 

UNE-EN ISO 12777-
3:2003 

Mètodes d'assaig de les unions per palets. Part 3: determinació de la 
resistència de les unions per palets. (ISO 12777-3:2002). 

UNE-EN ISO 
18613:2003 

Reparació de paletes planes de fusta. (ISO 18613:2003). 

UNE-ISO 15629:2005 Palets per la manipulació de mercaderies. Qualitat de les fixacions per 
l'ensamblatge dels palets nous i la reparació dels palets de fusta plans 
utilitzats.  

UNE-ISO 18333:2005 Palets per la manipulació de mercaderies. Qualitat dels components nous de 
fusta per palets plans. 

UNE-ISO 18334:2005 Palets per la manipulació de mercaderies. Qualitat en l'ensamblatge dels 
palets plans de fusta nous. 

 

 



El projecte de packaging. Guia d’assajos i laboratoris existents. Pàg. 105 

 

88  XXaarrxxaa  ddee  llaabboorraattoorriiss  eexxiisstteennttss  

Els laboratoris principals per la realització d’assajos es poden trobar a la Taula 8.1. Aquests 
corresponen als laboratoris amb més capacitat d’assaig a nivell espanyol, tanmateix en 
l’Annex H es pot trobar un llistat més extens de laboratoris existents i la seva especialitat. Molts 
d’aquests laboratoris son a la vegada centres tecnològics, que ofereixen serveis d’I+D+I. 
 
Taula 8.1: Principals laboratoris d’assaig d’envasos i embalatges. Font: pròpia 
 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS) 
Campus Universiat Autònoma, S/N 

08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 

935 672 000 

www.lgai.es 

- Laboratori d’assajos per tot 
tipus de materials i per tot 
tipus d’industries. 

INSTITUTO TECNOLÒGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA (ITENE) 

C/ Albert Einstein, 1 

46980 Paterna (València) 

96 390 54 00 

www.itene.com 

- Laboratori d’assajos per tot 
tipus de materials i per tot 
tipus d’industries. 

 

- Centre tecnològic. 

AINIA 

C/ Benjamin Franklin, 5-11 

València Parc Tecnològic 

46980 Paterna (València) 

96 136 60 90 

www.ainia.es 

- Laboratori d’assajos 
especialitat en plàstics. 

 

- Centre tecnològic. 

AINIA 
C/ Gustave Eiffel, 4 

València Parc Tecnològic 

46980 Paterna (València) 

96 136 60 40 

www.aimplas.es 

- Laboratori d’assajos 
especialitat en plàstics. 

 

- Centre tecnològic. 

LEITAT 
Passeig 22 de Juliol, 218 

08221 Terrassa (Barcelona) 

93 788 23 00 

www.leitat.org 

- Centre tecnològic. 
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99  EEssttuuddii  eeccoonnòòmmiicc  

En aquest capítol es realitza una valoració econòmica dels costos associats a la elaboració del 

projecte, tenint en compte que la seva durada ha estat de 9 mesos. Els costos generats per a la 

realització del projecte es basen en els associats a la redacció, interpretació i impressió i 

enquadernació del projecte. A continuació es presenta, segons els recursos utilitzats en cada 

etapa, una descripció i justificació d’aquests costos. 

9.1 Cost dels recursos humans 

Aquesta partida és la més important en un projecte analític-documental, i té associat el treball 

dels enginyers i personal administratiu. La valoració d’aquest cos es fa amb les hores de 

dedicació i la tarifa horària per a cada tipologia de personal (administratiu, enginyer junior i 

enginyer sènior). En la Taula 9.1 es defineixen els costos associats als recursos humans per 

cada tasca realitzada i segons la fase del projecte en la que es trobava. 
 
Taula 9.1: Resum dels costos en concepte de recursos humans. Font: pròpia 
 

Tasca Categoria  Hores Tarifa (€/h) Import (€) 

Fase d’elaboració del projecte 

Definició de les directrius Enginyer junior 20 8 160 

Recopilació de la informació Enginyer junior 300 8 1.600 

Estudi i interpretació de la informació Enginyer junior 100 8 800 

Formació (cursos ,seminaris, etc.) Enginyer junior 10 8 80 

Redacció Enginyer junior 300 8 2.400 

Anàlisi i interpretació dels resultats Enginyer junior 150 8 1.200 

   Subtotal 7.200 
Fase de consulta i revisió 

Reunions de seguiment  Enginyer junior 20 8 160 

Reunions de seguiment Enginyer sènior 20 100 2.000 

Revisió de la documentació Enginyer sènior 5 100 500 

   Subtotal 2.660 
Fase d’edició i enquadernació 

Muntatge i edició Enginyer junior 60 8 480 

Impressió i enquadernació Administratiu 10 100 1.000 

   Subtotal 1.480 
COST TOTAL RECURSOS HUMANS  11.180 € 
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9.2 Cost dels recursos materials 
Aquest apartat el formen les despeses generades pel material fungible en tot el transcurs de la 

realització del projecte. El material considerat és material informàtic (hardware i software) i 

material d’oficina (bolígrafs, llibretes, carpetes,... ) i el cost associat es pot dividir en: 

 Costos no amortitzables: material d’oficina (paper, bolígrafs, cartutxos de tinta, 

carpetes...). 

 Costos amortitzables: material informàtic, tant pel que fa el hardware com pel 

software. 

L’amortització es calcula estimant la inversió inicial dels equips i llicències dividit entre la vida 

útil d’aquests recursos materials, tal com apareix representat a la Taula 9.2. L’horitzó temporal 

estimat de vida útil tant de l’ordenador com el de la llicència del software és de tres anys i en el 

cas de la impressora es consideren deu anys.  
 
Taula 9.2: Cost horari dels recursos materials amortitzables. Font: pròpia 
 

Concepte Inversió inicial (€) 
Amortització 
(anys) 

Cost anual 
(€/h) 

Cost horari 
(€/h) 

Ordinador personal HP Compaq dc 7100 1.100 3 366,7 0,26 

Llicència Office 2003 700 3 233,3 0,16 

Impressora Xerox Work Centre 24 PCL6 6.000 10 600 0,42 

. 

Tenint en compte aquestes consideracions, a la Taula 9.3 es pot veure desglossat el cost 

d’aquestes partides de materials tant amortitzables com no. 

Taula 9.3: Resum dels costos en concepte de recursos materials. Font: pròpia 
 

Concepte Temps de dedicació (h) Cost horari (€/h) Import (€) 

Costos no amortitzables 

  Subtotal 150 
Costos amortitzables 

Ordinador personal HP Compaq dc 7100 960 0,26 244,80 

Llicència Office 2003 960 0,16 155,52 

Impressora Xerox Work Centre 24 PCL6 25 0,42 10,43 

  Subtotal 410 
COST TOTAL RECURSOS MATERIALS  560 € 
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9.3  Cost d’infraestructures 

Engloba l’ús de l’oficina o el seu lloguer, els subministres (electricitat, aigua, telèfon, ADSL,...). 
Pel que fa al temps d’ús de l’oficina i dels equips, es considera un total de 240 dies laborables a 
l’any, el que representa un total de 1.040 hores en un any. Pel que fa a la mitjana de dedicació 
de 5,3 h/dia, per tant 960 h en un any. A la Taula 9.4 es pot veure desglossats aquests imports. 
 
Taula 9.4: Resum dels costos en concepte de infraestructures. Font: pròpia 
 

Concepte 
Import anual 
(€/any) 

Cost horari 
(€/h) 

Temps de 
dedicació (h) 

Import (€) 

Infraestructura (ús de la oficina) 2.000 1,39 960 1.334,4 

Connexió ADSL i telèfon 400 0,28 960 268,8 

Subministres (electricitat i aigua) 400 0,28 960 268,8 

   Subtotal  
COST TOTAL INFRAESTRUCTURES  1.872 € 

 

9.4  Cost total del projecte 

El cost total del projecte serà la suma dels costos dels recursos humans, els recursos materials 

i les infraestructures i es pot trobar a la Taula 9.5.  

 
Taula 9.5: Resum dels costos totals. Font: pròpia 
 

Concepte Import (€) 

Recursos humans 11.180 

Recursos materials 560 

Infraestructures 1.872 

   Subtotal 13.612 

10 % Benefici Industrial    1.361,2 

COST TOTAL INFRAESTRUCTURES  14.973 € 

 

NOTA: Sobre el cost del projecte s’aplicarà la tarifa de l’IVA corresponent al moment de 

l’emissió de la factura. 
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1100  AAnnààlliissii  ddee  ll’’iimmppaaccttee  aammbbiieennttaall  

El present projecte és essencialment de caràcter teòric, es per això que l’impacte ambiental 
generat per a la seva elaboració s’enfoca directament a la utilització de recursos materials i 
energètics. 

Aquest projecte ha estat realitzat a les oficines de la seu del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de Catalunya ja que l’autor ha estat realitzant un conveni de cooperació educativa 
amb aquesta entitat. L’any 2006, el Col·legi d’Enginyers Industrials, com a signant de L’Acord 
Cívic per a una Barcelona Neta i Sostenible amb l’Ajuntament de Barcelona, va participar al 
projecte Oficina Verda amb l’objectiu de desenvolupar accions i implantar mesures centrades 
en la recollida selectiva i en la gestió de residus. 

Des de l’any 2007 el Col·legi d’Enginyers Industrials té integrada la norma ISO 14001:2004 de 
Gestió Mediambiental amb la motivació principal de minimitzar l’impacte de les activitats que es 
realitzen a l’organització. La certificació d’aquesta norma es va obtenir l’any 2008. 

En referència al material d’oficina es potencia la seva reutilització interna, s’augmenta el 
consum de productes reciclats, s’inclouen criteris ambientals pel que fa a la gestió de compres i 
s’implanta a recollida selectiva interna. Pel que fa als aspectes energètics s’afavoreix l’estalvi 
mitjançant mesures integrades com per exemple l’ajust i disminució de l’horari de funcionament 
de les instal·lacions d’il·luminació i climatització, estan operatives només en les dependencies 
ocupades. 

El procediment de treball a l’hora d’elaborar aquest projecte ha estat utilitzant suports 
informàtics evitant la impressió de documents de consulta. La impressió de les còpies 
utilitzades amb el director i ponent han estat realitzades en blanc i negre, a dues cares i dos 
pàgines per cara. El paper utilitzat disposa de certificat FSC i a més, la documentació que ha 
quedat obsoleta s’ha reciclat. 

Tot i que la finalitat del projecte és teòric, el disseny i execució d’un projecte de packaging 
implica el compliment d’uns requisits bàsics de legislació en matèria d’higiene, mediambient i 
salut, tal com s’indica en l’apartat de legislació d’aquest projecte. 
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CCoonncclluussiioonnss  

El sector del packaging té un volum de negoci i unes dades d’ocupació molt elevades en 
comparació amb altres sectors, tal com es demostra amb la seva importància en els mercats 
actuals. És interessant doncs prestar-hi l’atenció necessària, especialment en la formació de 
professionals de l’envàs i embalatge per poder fer front als nous reptes del sector i en donar 
suport a les empreses per que impulsin projectes d’investigació i desenvolupament d’envasos 
amb valor afegit. 

El fet que en un projecte de packaging hi intervinguin diferents àrees d’una empresa (amb 
coneixements i perfils diferents) és una mostra de la complexitat associada a l’hora de 
gestionar els equips de persones. A més, per realitzar un projecte amb garanties d’èxit cal 
considerar una gran varietat d’aspectes: garantir l’acceptació per part del consumidor i facilitar 
el seu ús, elecció del millor material, assegurar la compatibilitat amb la maquinària per l’envasat 
i aconduïment del producte, disseny adequat per l’emmagatzematge i transport, tractament dels 
residus generats i coneixement i aplicació de la legislació vigent.  

L’envàs ha de donar resposta a unes especificacions (protecció del producte, conservació i 
canal d’informació al consumidor) i el responsable del mateix ha de fer-ho de manera que 
minimitzi l’ús de materials, aigua i energia, minimitzi els residus (del producte i de l’envàs usat) i 
maximitzi les possibilitats de valorització del residu de l’envàs. Per això, en aquest projecte s’ha 
dedicat una part molt important a presentar de manera detallada els coneixements que s’han 
de tenir quan s’analitzi un sistema d’envasat i embalatge. Només així es pot aconseguir obtenir 
una idea global del que representa un projecte de packaging. 

Tot i que els envasos existeixen des de fa molt temps, el seu desenvolupament és bastant 
recent i són moltes les possibilitats d’incorporar millores tecnològiques als seus processos de 
fabricació, transport, emmagatzematge, ús i valorització. És per tant un repte i una 
responsabilitat pels professionals que es dediquin a aquest sector el d’aplicar els nous avenços 
als envasos del futur i posar-los a disposició de la societat. 
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AAggrraaïïmmeennttss  

En primer lloc, voldria agrair al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya la 
possibilitat de treballar com a tècnic en el departament d’Àrea Professional, ja que a part de 
poder arribar a veure la quantitat de disciplines que poden tenir els enginyers industrials en el 
seu exercici professional, he estat donant suport tècnic a la Comissió de Packaging des de la 
seva creació. El fet d’estar treballant envoltat de professionals amb molts coneixements en 
diferents matèries és una gran oportunitat per l’aprenentatge i formació tant a nivell professional 
com personal. A més de confiar-me la interessant tasca de redactar aquest projecte, posant a 
la meva disposició tots els recursos necessaris. 

En segon lloc voldria deixar constància que l’autor intel·lectual de la idea d’aquest projecte 
correspon a Albert Torrent, enginyer industrial membre de la Comissió i professional dedicat al 
packaging. Ignasi Gelpí, president de la Comissió i tots els altres membres de la mateixa són 
els que la van donar com bona i em van encoratjar a portar-la endavant. Agrair al professor 
Josep Maria Monguet per la seva dedicació com a ponent del projecte. I el màxim agraïment a 
Manel Bertomeu, qui es va encarregar des d’un inici de dirigir aquest projecte i de guiar-me en 
tot moment amb tota la disponibilitat, paciència i dedicació possible. 

En tercer lloc voldria també agrair a la resta de persones que m’han ajudat a l’elaboració 
d’aquest projecte. Eulàlia Ferrando, del servei de normativa del Col·legi d’Enginyers, pel seu 
temps dedicat en ensenyar-me a cercar legislació i normes tècniques de manera eficient i tots 
els que han estat al meu costat durant el temps de redacció del projecte. 
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