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DESENVOLUPAMENT DE MITJANS ESPECÍFICS PER A 

LA RECOLLIDA COMERCIAL. EXEMPLE 

D’IMPLEMENTACIÓ 

Gestió circular dels residus a la xarxa de botigues Veritas (Catalunya) 

Descripció 

Veritas, una cadena de supermercats ecològics amb 50 establiments a Catalunya1 , ha portat 

a terme en els darrers anys una transformació per a optimitzar la prevenció i la gestió de 

residus a les seves botigues, així com fomentar la prevenció del malbaratament alimentari. 

En primer terme, els residus generats a les botigues es classifiquen i dipositen mitjançant el 

Longopac, un sistema implantat l’any 201 7 que permet disposar de bosses de colors que es 

poden tallar a qualsevol mida i manipular de manera higiènica, el que facilita classificar 

correctament els residus. Entre aquestes, les bosses emprades per a la recollida de residus 

orgànics són compostables. 

 

Figura 1 . Exemple il·lustratiu de bosses amb el sistema Longopac. Font: Veritas, 2020. 

Nota: a les botigues de la companyia es seleccionen amb bossa de color groc els envasos lleugers, amb bossa de color verd els 

residus orgànics, amb la bossa transparent el plàstic film i amb la bossa negra la fracció resta. La resta de bosses de colors no 

s’utilitzen. 

 
1 Font: Veritas, 2020. 
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La fracció resta i la FORM es recollida de forma separada i gestionada pels circuits de 

recollida selectiva dels ajuntaments on s’ubiquen les botigues, facilitant una correcta 

traçabilitat dels residus i gestionant-los conjuntament amb els residus domiciliaris. El film 

plàstic, els envasos lleugers i el paper i cartó són enviats mitjançant un procés de logística 

inversa (és a dir, el mateix vehicle encarregat de la distribució de productes alimentaris 

s’endú els residus generats) a la nau de Veritas a Lliçà d’Amunt, municipi situat a la comarca 

del Vallès Oriental. Un cop a la nau de Lliçà d’Amunt, els residus són portats a gestors per a la 

seva transformació en nou paper film, cel·lulosa i envasos. Així mateix, també s’obté compost 

a partir dels residus orgànics generats a la pròpia nau.  

Per altra banda, la companyia treballa en la reducció del màxim possible de la generació de 

residus orgànics, mitjançant la “Cuina Veritas”, un projecte posat en marxa des de 201 3 que 

consisteix en recollir els aliments que no són venuts a les botigues de la companyia 

(generalment per qüestions estètiques), aprofitant-los per a l’elaboració de nous productes 

d’alt valor afegit que es venen a les botigues de la companyia. A més, en el marc del projecte 

es col·labora amb el Grup Sifu per integrar treballadors amb algun grau de discapacitat i 

s’aprofita la logística inversa per a reduir les emissions de CO₂ associades al transport des de 

les botigues fins a la “Cuina Veritas”, situada al costat del magatzem central de distribució. 

 
Figura 2. Productes de la “Cuina Veritas”. Font: Veritas, 2020. 

Addicionalment a la reducció dels residus a les botigues, al setembre de 2020 Veritas va 

llençar al mercat Segunda Vida, una cervesa elaborada amb l’excedent de pa generat a 

l’obrador de la companyia, reduint el malbaratament alimentari i, conseqüentment, la 

generació de residus orgànics. 
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Figura 3. Imatge promocional de la cervesa Segunda Vida. Font: Veritas, 2020. 

Resultats 

La “Cuina Veritas” d’aprofitament transforma anualment més de 3.000 tones d’excedents 

alimentaris en cremes, melmelades i altres productes, el que ha permès reduir un 40% la 

quantitat de fruites i verdures que acaben formant part de la fracció orgànica entre 201 3 i 

201 7. 

Veritas ha dissenyat un circuit de valorització que permet classificar i tractar cada tipologia 

de residu de manera independent, facilitant la seva gestió i recollida. 
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