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““Materials plMaterials plààstics mstics méés sostenibles a la inds sostenibles a la indúústria cstria cààrnia rnia 
(MATSOS)(MATSOS)””

Operació cofinançada per la Unió Europea: projecte finançat a través de l’Operació

16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Realització de projectes pilot innovadors per part dels Grups Operatius de l’Associació

Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. 
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EN QUIN PUNT ESTEM?EN QUIN PUNT ESTEM?

Creixement en la producció global de plàstics 1950-2014

Nota: s’exclouen: els plàstics “bio-based”, greenhouse gas-based i recycled feedstocks.

Font: 2017. Ellen MacArthur Foundation. The New Plastics Economy. Rethinking the future of 

plastics.

Producció global de bioplàstics al 2017 per 

sector d’aplicació
Font: 2017. European Bioplastics; Nova-Institute

European plastics strategy 

(16 gener 2018)

� 100% dels envasos de plàstic posats a 

mercat europeu seran reutilitzables o 

fàcilment reciclables al 2030
� Objectius de recollida selectiva: el 90% 

ampolles de begudes 2029 (77% al 2025)

� Obligacions dels productors: campanyes de 

sensibilització i incentius per desenvolupar 

alternatives menys contaminants

European Parliament 

resolution 

(13 setembre 2018)



ORIGEN DELS MATERIALS PLORIGEN DELS MATERIALS PLÀÀSTICSSTICS

Els OXODEGRADABLES NO són 
considerats bioplàstics



OBJECTIUS DEL PROJECTEOBJECTIUS DEL PROJECTE

Desenvolupament de noves estructures de materials plDesenvolupament de noves estructures de materials plààstics mstics méés sostenibles pel s sostenibles pel 

sector carnisector carni per tal de reduir lper tal de reduir l’’impacte ambiental que aquest residu postimpacte ambiental que aquest residu post--consum consum 

genera un cop finalitzada la seva funcigenera un cop finalitzada la seva funcióó de conservacide conservacióó..

• Informe de VT 

amb “claims” de 

sostenibilitat

• Anàlisi dels 

productes i 

materials 

d’envasament / 

empresa

• Línies de 

desenvolupament 

de materials més 

sostenibles a 

seguir

• Fabricació de les 

noves estructures 

de materials

• Caracterització

dels nous 

materials: 

mecàniques, 

permeabilitat i 

espessor. 

• Maquinabilitat

• Assaigs de 

migració (final)

• Preescreening de 

les diferents 

combinacions de 

materials / 

producte

• Seguiment 

producte: 

sensorial i físic-

químic

• Selecció de les 

millors 

alternatives 

sostenibles en 

materials

• Estudi de vida útil: 

sensorial, físic-

químic i 

microbiològic



• Informe de VT amb 
“claims” de sostenibilitat

• Anàlisi dels productes i 

materials d’envasament / 

empresa

RESULTATSRESULTATS

Tendència creixent entre els anys 2016-2018 en l’ús de 
materials més sostenibles i de menor impacte 

ambiental

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 



RESULTATSRESULTATS

Tipologia d'envàs sostenible Núm. productes Claims (exemples)

Envasos de cartró i plàstic 41

% reciclable i sostenible

% menys plàstic, 

Parcialment biodegradable/reciclable

Eco-pack a base de cartró 10
Material de fonts sostenibles,

Paper amb certificat FSC

Envasos biodegradables / compostables 11

Envàs reciclable,

Envàs biodegradable, 

Envàs compostable, 

Parcialment biodegradable

Envasos a base de materials reciclats 39

% paper reciclat

% RPET post-consum

% plàstic reciclat

Envasos que utilitzen menys pes de plàstic 12
Lleuger el més possible

Menys plàstic

Envasos amb materials renovables / bio-based 5

Materials renovables

Origen vegetal

Plant-based

• Informe de VT amb 
“claims” de sostenibilitat

• Anàlisi dels productes i 

materials d’envasament / 

empresa

Els països amb més llançaments entre el 2012 i el 
2018 amb “claims” de sostenibilitat a l’envàs han 

estat França, Itàlia, Regne Unit i Alemanya. 

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 



RESULTATSRESULTATS

• Informe de VT amb 
“claims” de sostenibilitat

• Anàlisi dels productes i 

materials d’envasament / 

empresa

Interès de les empreses 
envasadores en demostrar 

als consumidors els 
esforços que estan 
realitzant per tal de 
minimitzar l’impacte 
causat pels plàstics

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 



RESULTATSRESULTATS

• Informe de VT amb 
“claims” de sostenibilitat

• Anàlisi dels productes i 

materials d’envasament / 

empresa

Interès conscienciar al 
consumidor de la 

necessitar de 
separar/reciclar els 

materials inclús aportant 
gràfics i/o explicacions 
més detallades en els 

envasos

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 



RESULTATSRESULTATS

• Informe de VT amb “claims” de 

sostenibilitat

• Anàlisi dels productes i 

materials d’envasament / 
empresa

pH

aw

Humitat

Sensorial

Composició (prot., greix, 

sal)

Composició de gasos (MAP)

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 



RESULTATSRESULTATS

• Informe de VT amb “claims” de 

sostenibilitat

• Anàlisi dels productes i 

materials d’envasament / 
empresa

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 



RESULTATSRESULTATS

• Informe de VT amb “claims” de 

sostenibilitat

• Anàlisi dels productes i 

materials d’envasament / 
empresa

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 



• Línies de 
desenvolupament de 
materials més sostenibles 
a seguir

• Fabricació de les noves 

estructures de materials

RESULTATSRESULTATS ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 2 



RESULTATSRESULTATS ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 2 

• Línies de desenvolupament de 

materials més sostenibles a 

seguir

• Fabricació de les noves 
estructures de materials



PROXIMS PASSOSPROXIMS PASSOS

DATA PREVISTA: 16 DE JULIOLDATA PREVISTA: 20 DE JUNY

DATA: 15 DE MAIG
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