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Venda, consum i reutilització de paper reciclat
FINS QUAN ES POT 
RECICLAR EL PAPER?

El paper es pot reciclar sempre que les 
fibres de cel·lulosa continuïn tenint la 
qualitat necessària per transformar-les 
novament en paper. Tanmateix, quan ja 
no és així encara són útils per fabricar 
cartró.

Hi ha molts tipus de paper reciclat 
segons la composició i els processos 
aplicats en la producció, per la qual 
cosa convé utilitzar els que tenen 
certificacions de qualitat i de gestió 
forestal sostenible que acreditin que 
respecten el medi ambient.

En molts casos no cal utilitzar paper 
blanquejat, però quan sigui necessari 
fer-ho es recomana triar-ne un de 
totalment lliure de clor, ja que evita 
impactes ambientals i sobre la salut.

QUANT PAPER 
ES RECULL A BARCELONA?

El paper i el cartró constitueixen al 
voltant d’un 18-20% dels residus 
municipals. Sobretot es tracta de 
revistes i diaris, envasos de productes 
d’alimentació, paper d’impressió, 
caixes, etc.

A Barcelona es recullen cada any 
unes 52.000 tones de paper als 
contenidors del carrer, als punts verds, 
als comerços, als mercats i mitjançant 
les organitzacions que col·laboren amb 
l’Ajuntament. Això representa uns 30 
quilograms per habitant i any. Anys 
enrere s’havien arribat a recollir fins a 
100.000 tones anuals. 

El consum de paper reciclat permet estalviar l’energia, l’aigua, 

les substàncies químiques i la matèria primera (cel·lulosa de 

la fusta) que cal per fabricar paper de fibra verge. 

També permet reutilitzar-lo fins que esgota el cicle de vida. 

Quan arriba aquest moment, cal dipositar-lo als contenidors 

de recollida selectiva per a la seva recuperació.

Hi ha molts usos per als quals no cal fer servir paper 

convencional, encara que sigui totalment lliure de clor, de 

manera que es pot substituir per paper reciclat (blocs de 

notes, carpetes, capses...).
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Montse i Jordi, com descriuríeu el vostre 
comerç?
Som una papereria clàssica, amb material 
escolar i de belles arts, però sobretot 
productes de paper. També tenim un taller 
d’enquadernació i una copisteria on fem 
treballs d’impremta.

Amb quins tipus de paper treballeu?
El paper que venem és el d’ús escolar i el 
de les impressores. A la copisteria treballem 
amb papers pensats per a màquines 
làser de tòner en sec, i al plòter fem servir 
bobines de diferents papers i gramatges.

 

A més del paper reciclat...
Sí, una part del paper ho és perquè hi ha 
clients que ens el demanen per la textura, 
tot i que no és el majoritari. També reciclem 
o reutilitzem totes les restes de paper que 
ens sobren dels treballs d’enquadernació.

Com ho feu?
Els retalls els dipositem als contenidors de 
paper o els aprofitem per empastar, cosa 
que ens permet fer blocs de notes, lloms, 
llibretes, etc., que revenem o tornem a fer 
servir nosaltres mateixos.

I el paper reciclat?
Treballem amb paper d’Ecoreciclat, 
bàsicament. És la nostra principal empresa 
proveïdora de paper i de carpetes, capses 
de projectes i fulls de mides especials. Els 
papers reciclats actuals tenen una qualitat 
molt alta i la demanda ha anat en augment.

Paperam és una papereria 
copisteria que treballa amb 
paper reciclat no blanquejat 
i també blanquejat amb un 
procés totalment lliure de clor 
certificat, entre d’altres, amb 
una oferta de productes molt 
diversa. Es dedica també a 
l’enquadernació.

Recomanacions
- Actualment existeix al mercat una gran varietat de papers reciclats i totalment lliures 

de clor amb certificacions de qualitat. La demanda d’aquest tipus de producte ha 
anat en augment arran de la consciència ambiental creixent dels ciutadans.

- Us podeu informar sobre els tipus de certificacions de paper per mitjà dels 
vostres proveïdors habituals de paper, a les botigues que el distribueixen o a les 
associacions i institucions que en promouen l’ús.

Jordi i Montse
Paperam
Carrer dels Àngels, 4

Barri del Raval
Districte de Ciutat Vella

UN EXEMPLE

ciutat
vella

Comerç verd
http://comercverd.rezero.cat/
info@rezero.cat
936 686 107

Comerç + Sostenible
http://barcelona.cat/comercsostenible 
acciosostenible@bcn.cat
932 562 593

Més iniciatives dels comerços a:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Accés directe a totes les adreces web d’interès:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Per a més informació:

Recollida de residus domiciliaris 
Ajuntament de Barcelona
 
Paper i Cartró
Agència de Residus de Catalunya

Rezero
Fundació Prevenció de Residus 
i Consum Responsable

Ecoedició
Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/paper_i_cartro/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/paper_i_cartro/
http://www.rezero.cat
http://www.rezero.cat
http://www.rezero.cat
http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallpublicacio/Els-secrets-de-lecoedicio-00001
http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallpublicacio/Els-secrets-de-lecoedicio-00001
http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallpublicacio/Els-secrets-de-lecoedicio-00001

