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NOTA DE PREMSA 

PIMEComerç i l’Associació RECIRCULA signen un conveni que fomenta 
l’economia sostenible 
 
Ambdues organitzacions treballaran per impulsar la recuperació i valorització dels 
residus, especialment d’envasos, en el comerç català 
  
 
Barcelona, 11 de maig del 2016.- PIMEComerç i l’Associació RECIRCULA van 
signar, dilluns passat, el conveni pel qual es comprometen a treballar en la 
consecució i promoció de les línies bàsiques d’actuació i col·laboració pel 
foment de la recuperació i valorització dels residus , especialment d'envasos, en 
els comerços catalans i en el conjunt de Catalunya. 
 
El conveni, signat a la seu de PIMEC pel president de PIMEComerç, Alejandro 
Goñi, i el president de RECIRCULA, Eusebio Martínez de la Casa, recull una sèrie 
de compromisos per fer efectius els objectius primers de l’acord: reforçar línies 
d'actuació comunes, a fi de garantir una transversalitat i cooperació efectiva del 
conjunt d'agents socials i econòmics implicats en la generació de residus i, en 
particular, de residus d'envasos. 
 
Entre altres objectius, PIMEComerç es compromet a col·laborar en el disseny i 
validació del Model Català de Dipòsit (MCD), participant en una comissió de treball 
creada a aquest efecte. Per la seva banda, RECIRCULA es compromet a aportar 
les experiències i coneixements sobre la viabilitat d’implantació del sistema de 
retorn d’envasos, SDDR, i a contribuir a difondre, entre els gremis sectorials i 
associacions de comerciants que formen part de PIMEComerç, les oportunitats de 
millora ambiental, econòmica i social en la implantació d'un SDDR en el comerç català. 
 
 
Dues organitzacions sensibilitzades pel medi ambient  
 
Tant PIMEComerç com l’Associació RECIRCULA defensen un nou model europeu, 
basat en l’economia circular, en què els recursos s’utilitzen de manera eficient, on 
s’integren els conceptes economia i medi ambient, i producció de béns i serveis, 
alhora que es redueix el consum i el malbaratament de matèries primeres, aigua i fonts 
d'energia. Un nou model de societat que utilitza i optimitza els fluxos de materials, 
energia i residus i en el qual es genera volum d’ocupació i creixement econòmic 
sostenible, tot contribuint a la protecció del medi ambient. 
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PIMEComerç i l’Associació RECIRCULA manifesten, així, el seu suport i aportació a 
les línies d’actuació impulsades per la plataforma Recircula, en què diferents 
agents econòmics uneixen esforços per fomentar l’ús d’envasos reutilitzables de 
begudes i la implementació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos 
d’un sòl ús, amb l’objectiu de superar el baix índex actual de recuperació de residus 
d’envasos i millorar-ne dràsticament la qualitat, de manera que sigui possible fer un 
nou envàs amb el residu de l’envàs recuperat.  
 
 
D’aquesta manera, i per tal d’assolir aquests objectius, PIMEComerç i RECIRCULA 
han fet un primer pas organitzant una primera jornada d’economia circular en 
l’entorn de la petita i mitjana empresa de Catalunya, el proper 23 de maig. El 
Model Català de Dipòsit serà presentat en aquesta trobada pels agents implicats en la 
seva realització. 


