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Cas d’èxit: Plàstic Zero  
 

Nom de l’organització:  Cespa, S.A.(Ferrovial Servicios) 
   

Tipus d’organització:  Empresa 

   

Dades de contacte:  Elena García Román  
   

Correu electrònic:  elena.garciaroman@ferrovial.com  
   

Telèfon:  93 413 65 95 / 600 92 69 81 
   

Adreça:  Polígon Industrial Zona Frana, Carrer B, 16-22, 08040 Barcelona 
   

Nº d’usuaris/treballadors:  1.150 treballadors 

  

Descripció: 
  
  

En el marc del compromís amb la prevenció de residus i, en 
particular, amb la reducció de plàstics, hem implantat a les oficines 
de Parc Central de Zona Franca una campanya per a l’eliminació de 
les ampolles d’aigua de plàstic. Les accions implantades han estat: 

- Entrega a tot el personal d’oficines d’una ampolla de vidre. 
- Compra de gerres i gots de vidre per sales de reunions. 
- Compra tasses de cafè, cullaretes, etc..per eliminar gots  

d’un sol ús a les màquines de cafè de les sales de reunions 
- Reforç del nombre de fonts d’aigua per reomplir les 

ampolles entregades amb comoditat  

 

Tipus d’implantantació:  Permanent 

   

Sector:  Administració 
   

Destinataris:  Personal d’oficines (32 persones) 
   

Indicador/s:  Kg residus plàstics evitats/any 

  

Inversió inicial: Manteniment: 

200 € (ampolles, gerres, gots vidre, tasses i 
cullaretes 

Previsió de 10€/any per substitució d’ampolles 
trencades. 
Manteniment anual fonts d’aigua 

   

Beneficis:  

Disminució de la generació de residus envasos en oficines: 315 kg 
envasos/any 
Estalvi compra ampolles aigua plàstic en màquines de vending per als 
treballadors d’oficines: 100 € treballador/any. 
Reducció emissions CO2 generades per la reducció de residus 
(tractament residus, transport residus, etc..)  
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Consells pràctics: 

 Incorporar informació per als treballadors de les millores que suposa la 
implantació de les mesures (cartells, adhesius, etc..) en punts estratègics 
(font d’aigua, màquines de vending per dissuadir de la compra, sales de 
reunions..) 
Difondre a través de les TV instal·lades en el centre del resultat de les 
accions implantades. 
Reforç del nombre de fonts d’aigua per reomplir les ampolles entregades 
amb comoditat 

   

Informació d’interès: 

 Altres campanyes implantades al contracte per a la reducció de residus 
envasos a les oficines: 
2013. Campanya Bottle Battle: 

 

 
Properes accions: 
Extendre la Campanya Plàstic Zero al personal del servei. 

 


