RECOLLIDA MANCOMUNADA
ALS MENJADORS INDUSTRIALS

Servei de recollida mancomunada de les
fraccions orgànica i envasos dels menjadors
de les empreses dels polígons de
Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
Creació del servei

1

Formació al
personal treballador
de cada empresa
per la separació
correcta dels residus.

Campanya de difusió
del servei entre les empreses
dels polígons industrials.

3
2
Adhesió d’empreses i creació del circuit
d’orgànica i envasos, acreditat per l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC).

Funcionament
2

Recollida dels residus
per part d’un transportista
acreditat.

Envasos
1 cop per setmana
Orgànica
2 cops per setmana

3

Optimització de la
ruta en la recollida mancomunada.

1
Separació selectiva
dels residus d’orgànica
i envasos a les
empreses.

4 Trasllat dels residus

recollits a l’ECOPARC 2
per a la seva valorització:
Envasos
Derivats a ECOEMBES per a la
seva valorització i reciclatge.
Orgànica
Digestió anaeròbia i
compostatge.

PROVA PILOT DE LA RECOLLIDA MANCOMUNADA ALS POLÍGONS

el 1r circuit
a Catalunya

entre els mesos
de desembre de
2019 i juny de
2020

de recollida col·laborativa
als menjadors industrials
amb 7 empreses
participants

que s’ha vist
afectat durant els
mesos de març,
abril, maig i juny,
per la COVID-19.

Per cada tona de residus
barrejats s’emeten 636,95 kg
de CO2 eq
Desembre
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Febrer

Kg Orgànica/pp/mes

Ha comportat un
estalvi d’emissions
per la diferència entre
recollir els residus
selectivament i
recollir-los barrejats:
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Abril

Maig
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Kg envasos /pp/mes

reducció de 120 kg CO2 eq.
en les emissions dels envasos

reducció de 361 kg CO2 eq.
en les emissions de l’orgànica
Orgànica sense segregació
Orgànica amb segregació
Envasos sense segregació
Envasos amb segregació
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Gràfic on es mostra l’evolució de les emissions
generades durant la prova pilot.

Analitzar els residus de les empreses.
i ha
permès...

Fer una correcta separació i gestió del residus.
Implementar nous hàbits.
Quantificar la petjada de carboni.

