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7. Les barreres per al reciclatge de plàstics 
 
Objectius: 

Entendre que la baixa taxa actual de reciclatge dels residus plàstics és 
deguda a l’existència d’unes barreres que dificulten aquesta activitat. 
Analitzar quines són aquestes barreres i com es poden abaixar. 

 
En aquest seminari indicarem alguns dels factors que dificulten la viabilitat del 
reciclatge dels plàstics i que, per tant, constitueixen una barrera que s’hauria de superar 
si es vol incrementar la taxa de reciclatge. 

a) Identificació i separació de polímers 
b) Qualitat dels plàstics reciclats 
c) Rendibilitat econòmica 

Identificació de polímers 
La identificació d’un polímer és possible amb tècniques de la química analítica 
(principalment espectroscòpia d’absorció a l’infraroig - IR). Tanmateix, la seva 
utilització resulta problemàtica en un procés de separació automàtica. La identificació a 
través de l’aspecte visual per personal expert està subjecta a una gran incertesa, per 
diverses raons: 

- La utilització d’additius, sobretot colorants, modifica substancialment 
l’aspecte del plàstic pur. El mateix objecte fabricat amb plàstic diferent pot 
semblar idèntic.   

- Els plàstics purs podrien distingir-se per la transparència, fragilitat, duresa. 
Tanmateix, aquestes qualitats (sobretot la transparència) es poden veure molt 
afectades per les condicions de conformació o la rugositat de les superfícies. 

 
Aquesta barrera es pot superar parcialment amb l’ús de codis identificatius. El codi més 
conegut és l’utilitzat inicialment per als envasos (figura 1), el qual té en compte, només, 
els 6 plàstics principals. 
 

 
Figura 1. Codi per a la identificació genèrica dels plàstics d’envasos.  

Cada nombre va associat a un plàstic determinat:  
1, PET; 2, HDPE; 3, V (PVC); 4, LDPE; 5, PP; 6, PS; 7, altres 

 
Aquest sistema s’ha estès a una varietat més àmplia de plàstics i el trobem identificant 
productes molt diversos: des de petits electrodomèstics fins a peces d’automòbil. En 
aquesta codificació ampliada el símbol se simplifica (triangle equilàter sense nombre) 
amb indicació expressa del tipus de polímer (figura 2). Fixem-nos que la identificació 
s’amplia a altres polímers i que s’indica si es tracta d’aliatges (PVC/PA) o si contenen 
càrregues («GF» significa ‘fibres de vidre’). Tot i això, aquest codi continua tenint una 
sèrie de limitacions:  
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1. L’acrònim (p. e. «PVC») és el polímer «genèric»; sota aquest nom s’agrupen 
polímers de pes molecular diferent i polímers purs i amb additius. 

 
2. Hi ha molts productes per a l’embalatge que són «multimaterial»: brics (cartró, 

alumini, plàstic), films coextrudits (en què capes de diversos polímers estan 
adherides). 

3. Encara hi ha molts fabricants que no identifiquen els plàstics per descuit o bé per 
evitar la «còpia» del producte (normalment aquesta prevenció no té sentit, ja que 
la identificació és només «genèrica»). 

 

ABS PVC/PA PA/30%FGABS PVC/PA PA/30%FG
 

 
Figura 2. Codi identificatiu generalitzat 

  
Atesa la facilitat de marcar a la superfície dels objectes de plàstic aquests codis, hom es 
pregunta com és possible que molts fabricants continuïn produint envasos sense 
identificar. 

Sistema avançat d’identificació 
Una proposta molt innovadora i prometedora és la següent: consisteix a utilitzar 
marcadors interns. Cada polímer contindria un additiu que es podria detectar 
automàticament (p. e. per fluorescència). En una previsió optimista, fins i tot es podrien 
marcar diferents «graus» del mateix polímer. Es tracta d’un sistema en estat de 
desenvolupament. Per assegurar-ne l’èxit, la seva utilització hauria de ser universal. 
 
Complementàriament a la identificació, s’hauria de tendir a disminuir el nombre de 
polímers utilitzats per a uns determinats productes. Aquesta és una tendència molt 
remarcable en el món de l’automòbil, probablement promoguda per la directiva europea 
que responsabilitza el productor del reciclatge dels materials al final del seu cicle de 
vida. Tanmateix, el cas més destacat és el de les ampolles de begudes gasoses: totes són 
de PET. Aquest fet, juntament amb el preu elevat d’aquest polímer, fa que sigui el 
plàstic que es recicla més, tal com hem pogut constatar en el seminari anterior. 

Separació 
Complementàriament a la identificació del polímer dels objectes sencers i la seva 
separació, es pot separar els diversos polímers després d’una operació de trituració. En 
principi es podrien separar els 6 polímers principals per la seva densitat diferent, tal com 
s’indica en la figura 3. 
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Figura 3. Esquema de la separació per diferències de densitat 

 
Aquesta separació teòrica d’una barreja arbitrària de plàstics és una visió molt optimista 
de la realitat. A la pràctica és una tècnica que serveix per separar petites quantitats de 
plàstic contaminant d’un plàstic majoritari (p. e. l’LDPE de les anelles dels taps de les 
ampolles de PET). En la taula I s’indiquen possibles sistemes de separació de plàstics 
prèviament triturats. 
 
Method Mode of separation Advantages Disadvantages 
Flotation tanks Separation in liquid by 

means of differences of 
polymer densities 

Can effect coarse 
separation 

Needs at least two 
stages for good 
separation. Problems if 
polymers have similar 
densities 

Hydrocyclone Pressurized separating 
fluid containing polymer 
particles from vortex. 
Separation effected by 
centrifugal force (250 
times the force of 
gravity) 

Better separation than 
static flotation tanks 

Problems with polymers 
of similar densities or 
with very different 
particle size and shape  

Compressed air Rotating drum with air 
flow to fluidise light 
component (plastic 
film/paper labels/cloth) 

Better separation than 
flotation tanks 

Problems with polymers 
of similar densities 

Micronising Pulverising and sieving 
utilising the possibility 
that different polymers 
have different grinding 
characteristics 

PET in PVC can be 
reduced from 2% to 
0.2%. Improvements 
with cryogenic grinding 

The economic and 
environmental costs of 
cryogenic grinding 

Electrostatic separation Charged polymer flakes 
fall between charged 
plates and separated 
according to the 
retained charge 

Good for residual 
contamination from PET 
or PVC 

Critical dependence on 
the pretreatment of 
flake surface to achieve 
reproducible change 

 
Taula I. Mètodes de separació de polímers triturats 

           
 

Qualitat dels plàstics reciclats 
El reciclatge mecànic dels plàstics no sol recuperar la qualitat del material. Encara que 
s’aconseguís un subministrament de plàstic recuperat lliure d’additius i contaminants, 
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les propietats del plàstic reciclat solen ser pitjors. En la figura 3 es veu com el reciclatge 
afecta diverses propietats dels plàstics: el mòdul elàstic, l’allargament per termofluència, 
la facilitat de fluència del fos (una propietat inversa a la viscositat) i l’allargament a la 
fractura. 
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Figura 4. Variació percentual d’algunes propietats dels plàstics  

reciclats respecte dels plàstics verges 

 
Les propietats que varien més són la viscositat, que disminueix, i l’allargament a la 
fractura, que també disminueix. Aquesta variació és deguda al fet que les molècules del 
plàstic reciclat són més curtes. El reciclatge mecànic trenca les molècules per efecte del 
treball mecànic (esforços tallants sobre el polímer fos) i la degradació tèrmica. Afegit a 
aquest efecte intrínsec del reciclatge mecànic trobem l’efecte perniciós dels 
contaminants: fibra de paper (de les etiquetes), plàstics diferents, additius diversos... 
 
La pèrdua de qualitat en el reciclatge mecànic ha portat a un descrèdit excessiu del 
plàstic reciclat. Alguns fabricants tenen com a norma la utilització de material verge 
100%; així asseguren els seus estàndards. Tanmateix, val a dir que per a moltes 
aplicacions el plàstic reciclat pot ser equivalent al verge. 
 
La barrera lligada a la qualitat es podria superar totalment amb els processos de 
reciclatge químic, ja que s’obtenen productes de baix pes molecular més fàcils de 
separar (ho descriurem en el seminari corresponent). Essent optimistes, podríem pensar 
que aquestes tècniques evitarien la necessitat de seleccionar els residus per tipus de 
plàstic. Les limitacions actuals són, principalment, de rendibilitat econòmica. 

Aplicacions alternatives dels plàstics reciclats 
La disminució de qualitat que resulta del reciclatge mecànic comporta que s’hagin de 
buscar aplicacions pròpies del plàstic reciclat. Vegem-ne dos exemples. 
 

a) El PET de les ampolles 
A diferència del vidre o l’alumini, el PET recuperat no es reutilitza en la fabricació 
d’ampolles, sinó que aproximadament el 60% s’utilitza en la fabricació de fibres 
tèxtils (el PET és un polièster). Una de les aplicacions principals és el farciment de 
fibra d’anoracs. És una aplicació en què el material verge es pot substituir pel 100% 
de material reciclat sense que això comporti una pèrdua de qualitat del producte. 
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b) Extrusió de plàstics barrejats 
És un cas extrem de down cycling en el qual una barreja de plàstic s’extrudeix a 
pressions elevades per obtenir perfils gruixuts (les propietats mecàniques no són 
determinants) destinats a aplicacions «noves»: tanques de jardí, mobiliari urbà, etc. 
Es tracta d’un producte realment «nou» que no ha de competir amb el plàstic verge. 
És un exemple del «mercat verd» que només serà «ambientalment correcte» si es 
demostra que l’impacte ambiental és menor que les alternatives. 

 

Rendibilitat econòmica 
Els processos de recuperació i reciclatge de polímers tenen uns costos associats que en 
pocs casos resulten inferiors als del material verge. Per a la majoria de polímers, el 
reciclatge és antieconòmic o bé genera només beneficis marginals. En la figura 5 es 
detalla el cost depenent de l’origen del residu. Veiem que els costos principals van 
associats a la recollida i transport (logistics costs), mentre que el reciclatge (reciclatge 
mecànic) presenta un cost molt menor. Evidentment, la rendibilitat dependrà críticament 
del preu del plàstic verge. Per tant, del preu del petroli.  
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Figura 5. Comparació dels costos per obtenir plàstics  

a partir de residus amb els dels plàstics verges 

 
Pel que hem vist, una de les causes de la manca de rendibilitat és el preu elevat de la 
recollida, principalment en el cas dels residus sòlids urbans (RSU).  Aquest aspecte 
millora quan el sistema de recollida té en compte tot el conjunt de reciclables (vidre, 
metalls, paper i plàstic). Per tant, sembla que la rendibilitat milloraria en una estructura 
de reciclatge que integrés moltes activitats: la recollida, la classificació i el reciclatge de 
materials diferents. Aquest és un dels objectius que persegueix la directiva europea de 
l’embalatge. 
 
Una de les eines «legals» que s’utilitza per fomentar el reciclatge és el cost de 
l’abocador. El seu increment progressiu pot fer viables les activitats de reciclatge, tal 
com s’indica en la figura 6. El reciclatge de qualsevol tipus d’envàs és més viable a 
mesura que augmenta el cost de l’abocador,  ja que amb el reciclatge ens estalviem 
aquest cost. Per això, les línies de tots els envasos tenen un pendent negatiu. 
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Figura 6. Viabilitat del reciclatge de diversos envasos en funció del cost  
de l’abocador, depenent del preu del petroli 

 
La línia puntejada marcaria a partir de quin cost del reciclatge aquest seria viable. 
Evidentment, aquesta línia dependrà del preu del petroli. Veiem que dels plàstics dels 
RSU actualment resulten viables les ampolles de PET i HDPE. Els altres productes de 
plàstic (films, envasos de iogurt...) resulten molt cars de reciclar. Per tant, probablement 
s’ha d’admetre que la taxa de recuperació té un límit. No és previsible que s’acosti 
progressivament al 100%. Hi ha una taxa de recuperació per sobre de la qual l’activitat 
no serà mai rendible. Vegem-ho en el gràfic següent, en el qual el «cost d’abocador 
compensat» significa quin hauria de ser el cost de l’abocador per tal que l’activitat de 
recollida fos viable econòmicament. 
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Figura 7. Cost de l’abocador per tal que la recollida fos rendible 

 
Si la taxa de captura és baixa, no s’arriba a pagar la inversió ni la mà d’obra. Veiem que 
el punt òptim no es troba per a una taxa del 100%. Aquesta conclusió és comparable a la 
d’un estudi basat en Europa en el qual es van examinar diverses alternatives. 
 
 A: 100% abocador 
 B: 15% reciclatge (12% mecànic); 15% recuperació d’energia;  
  70% abocador  
 C: 15% reciclatge (mecànic); 85% recuperació d’energia 
 D: 25% reciclatge (15% mecànic); 75% energia 
 
L’alternativa més viable econòmicament resultava ser la B (actualment, la situació deu 
haver variat, ja que la fracció que va per recuperació d’energia és molt superior a la 
majoria de països). En aquest punt, val la pena recordar el que ja havíem apuntat al 
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començament d’aquests seminaris: el reciclatge és una de les opcions per al tractament 
dels residus que es complementa amb la incineració i l’abocador. 

Estabilitat dels preus 
Un fet que frena les inversions per a l’activitat de reciclatge és la inestabilitat del preu 
del plàstic reciclat. Als anys noranta, el preu del PET reciclat va experimentar unes 
variacions enormes. En la figura 8 observem que a l’increment espectacular del preu 
l’any 1995, va seguir una davallada molt considerable l’any següent. S’explica que la 
davallada del 1996 va ser deguda curiosament a l’èxit del reciclatge, ja que l’entrada en 
funcionament de més fàbriques de reciclatge va fer caure el preu del polímer reciclat (i, 
també, el del polímer verge).  

 
Figura 8. Variació dels costos de producció del PET reciclat als EUA 

 

Recomanacions de les empreses del sector 
Recollint moltes de les constatacions que acabem de fer sobre les barreres al reciclatge 
dels plàstics, l’any 1999 l’Associació Europea de Transformadors de Plàstics (APME) 
va publicar unes recomanacions per millorar la competitivitat del reciclatge de plàstics. 
En detallem algunes. 
 

- Minimitzar al màxim el dipòsit a l’abocador al final del cicle de vida. 
- Dissenyar els productes procurant facilitar-ne el reciclatge (ecodisseny). 
- Incrementar la recollida selectiva per tal d’obtenir un flux homogeni de 

reciclables al menor cost possible. 
- Desenvolupar estàndards europeus per als residus reciclables i per als 

plàstics reciclats. 
- Estimular la demanda de plàstics reciclats per a aplicacions de «paret 

gruixuda» en les quals els requeriments mecànics no són tan estrictes. 
- Estimular el reciclatge i l’ús de plàstics reciclats a través d’incentius 

fiscals. 

Política per al reciclatge i legislació 
Queda clar que el mercat tot sol no pot generar, a curt termini, les condicions que facin 
el reciclatge viable econòmicament. Per tant, es necessiten incentius externs que 
promoguin aquesta activitat. Per exemple: 
 

a) Obligació d’un contingut mínim de material reciclat. 
b) Política de compres que prioritzi el material reciclat. 
c) Responsabilitat sobre el productor. 
d) Política integrada (coordinació de les polítiques de la UE). 
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e) Incentius econòmics per al reciclatge (crèdits, fiscalitat). 
f) Impostos sobre el material verge. 
g) Programes de «productes retornables». 
h) Increment del cost de l’abocador.  

  
 
 


