Seminari

Compri RECICLAT
adreçat a les empreses
de distribució
(grans superfícies i supermercats)
3 de desembre de 2003

Lloc del Seminari
Escola d’Administració Pública de Catalunya,
Sala d’Actes • C/Girona, 20 08010 Barcelona
Cal confirmar l’assistència
Centre Català del Reciclatge 932 806 365
ccr.jr.dma@gencat.net
Entitats col·laboradores

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Junta de Residus

centre català
del reciclatge

Compri RECICLAT
Les estratègies europees i catalanes en matèria
de protecció del medi ambient estableixen, entre
els seus principis fonamentals d’actuació, la
reducció dels efectes ambientals associats a la
generació i gestió dels residus. En aquest marc, un
element bàsic en la gestió mediambiental de les
empreses ha de ser la reducció de l’impacte
ambiental associat als productes i serveis que
consumeixen.
En concret, les empreses de distribució, com les
grans superfícies i els supermercats, adquireixen
una gran varietat i quantitat de productes per al
desenvolupament de la seva activitat. L’establiment
de polítiques de compres que tinguin en compte
els aspectes ambientals dels productes, com ara
el contingut reciclat, ha de contribuir
significativament a la millora del comportament
mediambiental d’aquestes empreses. Aquestes
polítiques suposen, a més, una millora de la imatge
i del prestigi de l’empresa, i un nou factor de
competitivitat en el sector de la distribució.

Programa del Seminari
09.00

Recepció dels assistents

09.30

INAUGURACIÓ DEL SEMINARI
Pilar Chiva. Centre Català del Reciclatge
Antonio de Ribera. Consell d’Empreses
Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)
Fernando Tellado. Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED)

09.45

COMPRI RECICLAT
Laura Fabregó
Centre Català del Reciclatge

10.00

INSTRUMENTS PER A LA COMPRA DE
PRODUCTES RECICLATS
Salvador Samitier
Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya

10.15

10.30

Col·loqui

10.45

Pausa cafè

11.15

El Centre Català del Reciclatge (CCR) de la Junta
de Residus del Departament de Medi Ambient
organitza, amb la col·laboració d’ANGED1 i CEDAC2,
el seminari “COMPRI RECICLAT per a les empreses
de distribució (grans superfícies i supermercats)”
que s’adreça als caps de compres i als responsables
mediambientals d’aquestes empreses.
L’objectiu d’aquest seminari és promoure l’adopció
d’actuacions en matèria de compra de productes
reciclats, informant sobre instruments per a la
seva adopció, productes disponibles en el mercat
i experiències reals iniciades per algunes empreses
del sector de la distribució.
1 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución

COMPRA DE PRODUCTES RECICLATS EN
EL MARC DELS SISTEMES DE GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL
Jordi Pla
TÜV International, Grupo TÜV Rheiland, S.L.

PRESENTACIÓ DE PRODUCTES RECICLATS
- Biocombustibles
Jesús Pauné. Petromiralles
- Olis regenerats
Manuel Ribasés. CATOR, S.A.
- Material de neteja i higiene
Antoni Martín. Gomà Camps, S.A.
- Material d’oficina
Miquel Guerrero. Eco-reciclat, S.L.
- Material biodegradable
(bosses, safates, film retràctil, vaixelles i altres)
Susan Thordarson. Biopol
- Productes de plàstic
(bancs, jardineres, pilones i altres)
Xavier Vila. Vila Producción y Servicios, S.A.
(VIPROSERSA)

11.45

CASOS PRÀCTICS
- Grupo Eroski
Mª Eugenia Borde
- Carrefour
Fernando Tellado

12.15

Col·loqui

2 Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya

12.30

CLOENDA

Lloc del seminari: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Sala d’Actes • C/Girona, 20 08010 Barcelona
Cal confirmar l’assistència: Centre Català del Reciclatge 932 806 365 ccr.jr.dma@gencat.net

