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Per un consum més sostenible 

EROSKI ESTÉN EL SEU PROJECTE DE RECICLATGE 
DE CÀPSULES DE CAFÈ, PIONER EN LA GRAN 

DISTRIBUCIÓ A ESPANYA 
 L’experiència pilot desenvolupada des de l’any passat en botigues del 

País Basc, Navarra i Balears ha permès recollir més de deu tones de 
càpsules de cafè 

 Per mitjà d’aquesta iniciativa es pot recuperar el 100% de les matèries 
primeres de la càpsula i del residu del cafè per potenciar així l’economia 
circular 

 EROSKI, compromesa amb el consum responsable, persegueix facilitar 
als clients una via per a minimitzar l’impacte ambiental associat al 
consum de càpsules de cafè 

 
Elorrio, 3 de desembre de 2019.- EROSKI continua avançant en el compromís de 
facilitar que el consumidor pugui adoptar patrons de consum més sostenibles i 
estén el seu projecte pioner de recollida de càpsules de cafè a tota la xarxa 
comercial. La implantació ha començat de manera progressiva el novembre i 
culminarà al final de l’estiu del 2020. L’any passat EROSKI va posar en marxa un 
projecte pilot en botigues del País Basc, Navarra i Balears que la converteix en la 
primera cadena d’alimentació d’Espanya a instal·lar contenidors específics 
identificats pròpiament als seus punts de venda perquè els clients dipositin les 
càpsules de cafè a reciclar. Amb aquesta primera experiència ja s’han recollit més 
de deu tones de càpsules de cafè.  

S’estima que amb l’extensió a les botigues de la seva xarxa comercial es recullin 
més de 130 tones de residus d’aquest tipus a l’any. A més d’haver esdevingut la 
primera ensenya d’alimentació que instal·la aquests punts de recollida, EROSKI 
s’avança a la normativa de comunitats autònomes com Navarra o Balears, que 
prohibiran la venda de càpsules el 2020 i el 2021, respectivament, tret que siguin 
compostables o fàcilment reciclables de manera mecànica o orgànica. 

“Hi ha una demanda creixent de cafè en càpsules monodosi, el residu que es 
genera és cada vegada més gran i el nombre de punts de recollida és reduït, ja que 
no es pot dipositar al contenidor groc com altres envasos. Aquesta iniciativa ens 
permetrà recuperar el 100% de les matèries primeres de la càpsula i del residu del 
cafè i facilitar que els nostres clients minimitzin l’impacte ambiental associat el seu 
consum”, ha explicat el director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro 
Martínez Berriochoa. 
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EROSKI ha desenvolupat aquest projecte de reciclatge en col·laboració estreta amb 
l’empresa PLS POOLING. S’ha dissenyat un procés de logística inversa que preveu 
l’enviament de les càpsules recollides en cada botiga a les plataformes d’EROSKI, 
per reduir així l’impacte del transport en la gestió del residu. Després, el gestor 
autoritzat PLS POOLING les retira per al tractament i el reciclatge corresponents. El 
cafè es converteix en adob per a substrat de bolets, fongs i altres composts, i el 
plàstic i alumini són reciclats i fosos per a generar nous envasos. Finalitzat el 
procés, PLS POOLING emet un certificat mensual de la gestió de les càpsules 
retirades i reciclades que inclou un càlcul de la seva petjada de carboni i les 
emissions evitades gràcies a ell. 

Potenciar l’economia circular 

EROSKI està compromesa fermament amb el respecte envers el medi ambient i per 
això desenvolupa diverses iniciatives que tenen com a objectiu minimitzar l’impacte 
de la seva activitat en l’entorn on opera. L’ús sostenible dels recursos, la reducció 
de la petjada ambiental, la promoció de l’economia circular, la prevenció del canvi 
climàtic, la defensa de la biodiversitat… són imperatius ineludibles que EROSKI 
recull en els seus Compromisos en Salut i Sostenibilitat i en els quals també 
s’emmarca aquesta iniciativa d’iniciativa de punts de recollida de càpsules de cafè 
per a reciclar-les. 


