
Nota de premsa, 8 març 2019 

 

L’Observatori de Tendències de Mercabarna analitza ‘Els envasos de 
plàstic en la distribució alimentària’, davant la nova normativa de l’UE  
 

L’envàs de plàstic sostenible en l’alimentació, un 
problema o un repte per diferenciar-se 
 

La gran distribució alimentària vol anticipar-se a la normativa 
 
Davant el gran impacte del plàstic sobre el medi ambient, la sensibilitat cada cop major 
dels ciutadans i les noves normatives europees respecte a aquest tema, L’Observatori 
de Tendències de Mercabarna va organitzar, la passada setmana, la jornada ‘Els envasos 
de plàstic en la distribució alimentària: normativa, reptes i estratègies’. La jornada va 
reunir un centenar de professionals entre experts en el tema i empresaris del recinte 
alimentari. 
 

El 40% de la producció de plàstic té com a destí el sector de l’envàs i embalatge, del qual 
depèn, en gran part, la competitivitat i eficiència del sector de l’alimentació. En aquest 
sentit, Mercabarna conscient de l’impacte del plàstic en l’ecosistema i recollint les 
inquietuds de les empreses que formen part del Clúster Alimentari Mercabarna-
Barcelona va organitzar aquesta trobada en què es va presentar l’estudi sobre ‘El mercat 
del plàstic en la distribució alimentària’, encarregat a la consultora MarketADD. El 
director general de Mercabarna, Josep Tejedo, va destacar “la necessitat d’aquests 
espais de trobada  per intercanviar experiències entre els experts i els empresaris per 
cercar alternatives més ecològiques a l’hora d’envasar els aliments frescos”. 
 

Al 2030, tots els envasos reciclables o reutilitzables 
Ferran Tarradellas, representant de la Comissió Europea a Barcelona, va traslladar la 
normativa comunitària sobre envasos i embalatges (Directiva UE 2018/852) i l’estratègia 
per millorar els fluxos del material i fomentar-ne la seva recirculació, per tal què segueixi 
essent un actiu important per a l’economia i alhora pal·liar-ne les seves conseqüències 
més negatives sobre el medi ambient.  
 
El sector alimentari s’enfronta, per tant, a un escenari on el principal repte a assolir el 
2030 –tal i com considera l’estratègia de l’UE– és que tots els envasos emprats i posats 
en circulació siguin o bé reutilitzables o bé, fàcilment reciclables.  
 
A més d’aquesta situació de partida, el sector alimentari pot quedar impactat per la nova 
directiva per als plàstics d’un sol ús -2018/172 (COD)- que pretén aplicar mesures per 
reduir el consum o ampliar la capacitat de recollida de materials sobre determinats 
productes plàstics destinats al consumidor final i als formats de consum ‘per emportar’. 
Aquests últims formats són els que més presència incontrolada tenen al medi marí, com 
és el cas, per exemple, dels bols per menjar i embolcallar aliments o els gots o ampolles 
per a begudes.  
 

L’estudi de mercat sobre els envasos plàstics encarregat per Mercabarna ha 
dimensionat el pes global d’aquesta indústria i la seva importància tant a Europa com a  
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Espanya. Adrià Llacuna, director de projectes de MarketAAD, va caracteritzar els 
diversos usos i aplicacions dels materials plàstics al sector alimentari, la seva funció i els  
reptes que representa la gestió de residus d’aquest material en la cadena de valor de la 
distribució alimentària. Per exemple, es van compartir les conclusions de l’estudi sobre 
Porex Challenge encarregat per Mercabarna i Hispack, en què es caracteritzen els usos i 
oportunitats d’innovació en la gestió del poliestirè expandit, en cadascun dels tres grans 
sectors de Mercabarna –fruita i hortalissa, carn i peix–. 
 

Per la seva banda, Xavier Pascual director d’Hispack, saló de Fira de Barcelona que 
aglutina la major oferta en maquinària, materials i processos del sector de l’envàs i 
l’embalatge a Espanya, va explicar que les principals estratègies d’innovació i ecodisseny 
s’exposen en plataformes sectorials com ara Hispack, que actua com a connector de tot 
l’ecosistema de l’envàs i l’embalatge i on els principals reptes de futur, com és el cas de 
la sostenibilitat, hi són necessàriament presents i degudament adreçats.  
 

La sostenibilitat com a motor de competitivitat empresarial 
La jornada de l’Observatori de Tendències va recollir també el testimoni i casos d’èxit 
dels experts convidats a la taula rodona que va abordar de forma més sistemàtica els 
reptes de posar en pràctica aquesta innovació en sostenibilitat.  
 

Aleix Fortuny, Senior Packaging Engineer de BIP-Leitat, centre tecnològic de referència 
a nivell europeu  en gestió de processos industrials, va introduir la necessitat de millorar 
les vies d’informació sobre el final de vida dels envasos i la viabilitat tècnica del reciclatge 
de certs materials que impacten directament sobre el caràcter sostenible dels mateixos.  
 

Àlex Brossa, director del Packaging Cluster, organisme que aplega companyies de la 
cadena de valor de l’envàs i l’embalatge, va compartir el potencial de la sostenibilitat 
com a motor de competitivitat de les empreses, essent els nous canvis normatius una 
palanca per a abordar reptes i implementar solucions diferencials en l’envasat i 
distribució de productes.  
 

Miquel Vidal, coordinador d’Economia Circular de la Fundació Formació i Treball, un 
actor de referència de l’economia social a través del qual es canalitzen molts projectes 
d’innovació sostenible, va compartir exemples de solucions d’envasat sostenibles amb 
marques i proveïdors per al seus formats HORECA portats a terme des de l’àmbit de 
l’economia social. 
 

Per últim, Ferran Tarradellas, representant de la Comissió Europea a Barcelona, va 
convidar als diferents agents i parts involucrades en la distribució a apropar-se i 
participar dels instruments i línies estratègiques d’innovació que la Comissió Europea 
posa a disposició del sector alimentari per a assolir un impacte més sostenible.  
 

Els empresaris de Mercabarna cerquen alternatives sostenibles 
La jornada va finalitzar amb un torn obert d’intervencions d’empresaris dels sectors de 
les fruites i hortalisses, el peix i la carn de Mercabarna que ja han començat a incorporar 
elements més sostenibles als seus envasos i embalatges. Alguns d’aquests empresaris 
vam expressar les dificultats que estan trobant per aconseguir proveïdors que els 
subministrin tots els components de l’envàs unificats (safates, films, etiquetes...), 
empreses certificadores que treballin amb aquests nous envasos, així com solucions  
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sostenibles i assumibles econòmicament i que continuïn garantint la màxima seguretat 
alimentària.  
 

Davant d’això es troben que les empreses de la distribució alimentària els demanden 
que accelerin els processos d’innovació per anticipar-se al marc regulador i uns 
consumidors que busquen opcions més sostenibles, però no sempre ben informats 
sobre el tema. 
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