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OBJECTIU

100% dels envasos de plàstic 

posats a mercat al 2030 hauran de 

ser REUTILITZABLES, RECICLABLES o 

COMPOSTABLES



Desenvolupar envasos que compleixin amb els requeriments legals 
en quant a SOSTENIBILITAT

REPTE

MATEIXA FUNCIONALITAT en quant a CONSERVACIÓ respecte els 
materials habitualment utilitzats 

La tecnologia d’envasament té un PAPER CLAU dins la CADENA DE 
VALOR d’un producte, juntament amb altres factors a tenir en 

compte

Cal adequar la TECNOLOGIA D’ENVASAMENT als requeriments de 
CONSERVACIÓ del producte i VIDA ÚTIL



LÍNIES DE DESENVOLUPAMENT

ECO-DISSENY de l’envàs

ÚS DE MATERIAL RECICLAT POST-CONSUM

MONOMATERIALS / “READY TO RECYCLE”

ENVASOS COMPOSTABLES



PRODUCTES DE VIDA ÚTIL CURTA (<10 DIES)

✓ ECO-DISSENY de l’envàs:

• Optimització d’espessors i reducció de pes entre un 12 – 22%

• Eliminació de colorants en safates: transparència

✓ MONOMATERIALS / “READY TO RECYCLE” (PET > 95%)

Eliminació de PE (soldant) i de EVOH (barrera O2)

• Safates PET amb PET modificat d’alta soldabilitat

• Safates amb adhesiu hot melt per soldar

• Tapes amb Coatings barrera

• Eliminació de colorants: envasos transparents

✓ ÚS DE MATERIAL RECICLAT POST-CONSUM:

• Safates amb RPET entre 20-50%



PRODUCTES DE VIDA ÚTIL MITJANA (< 40 DIES)

✓ ECO-DISSENY de l’envàs:

• Optimització d’espessors dels materials

• Eliminació de tintes a la base: transparència

• Eliminació de material que dificulten el reciclatge (PVC)

✓ MONOMATERIALS / “READY TO RECYCLE”

Envasos termoformats MAP (PET > 95%)

✓ Eliminació de PE i substitució per PET modificat d’alta soldabilitat

✓ Eliminació del PE en estructura PE-EVOH-PE en la base i substitució per barrera
EVOH + Additiu

Sense èxit: barrera passiva (additiu barrera) o activa (scavenger d’O2)

✓ Eliminació EVOH a la tapa i substitució per Coatings barrera

Envasos termoformats BUIT (flexible PO): Substitució d’envasos multicapa amb
PA, PET, PE per envasos monomaterial en base poliolefines (amb EVOH <5%)

Envasos flow-pack MAP en base a estructures PO com a substitut d’envasos
rígids multicapa



PRODUCTES DE VIDA ÚTIL LLARGA (> 3 MESOS)

✓ ECO-DISSENY de l’envàs:

• Optimització d’espessors dels materials

• Canvi d’envàs rígid a flexible (flow-pack): reducció pes

• Eliminació de colorants en safates: transparència

✓ MONOMATERIALS / “READY TO RECYCLE”

En solució safata-tapa

✓ Eliminació de PE i substitució per PET modificat d’alta soldabilitat (PET > 98%)

✓ Eliminació de l’estructura PE-EVOH-PE en safates i tapes

En solució flexible

✓ Substitució d’envasos multicapa amb PA, PET, PE per monomaterial en base
poliolefines amb barrera (EVOH, PVOH)

✓ ÚS DE MATERIAL RECICLAT POST-CONSUM:

• Safates amb RPET entre 20-50%

✓ SOLUCIÓ OK COMPOST INDUSTRIAL per aplicacions en flow-pack



Per l’èxit de la conservació dels productes carnis envasats cal un control i 
optimització de tota la cadena de valor.

Qualsevol modificació té que ser avaluada i validada. 
1

2 L’envàs ens permet conservar els aliments en condicions de òptima 
qualitat sensorial i seguretat alimentaria, a la vegada que reduir el 

malbaratament alimentari. 

3
Cal dissenyar correctament l’envàs per aconseguir l’equilibri vida útil-
cost-producció a la vegada que menor impacte ambiental, facilitant 
la gestió del residu i posterior reciclatge per aconseguir una 
verdadera ECONOMIA CIRCULAR.
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