
 

 

Consum aposta per l’economia circular en un projecte innovador que 
transforma porexpan en mobiliari de forn  

 
La iniciativa, capdavantera en el sector, s’ha implantat ja en 49 tendes i s’estendrà a tota la xarxa 

comercial fins l’any 2025 

 

València, 14 de desembre de 2022-. Consum ha desenvolupat un projecte d’economia circular 
que transforma el poliestiré expandit (EPS), conegut popularment com porexpan, en mobles 
sostenibles per a la secció de forn dels seus supermercats. La iniciativa, que ja ha permés el 
reciclatge, la transformació i la reintroducció de 10.000 kg de plàstic, s’ha implantat ja en 49 
tendes en 2022. S’estendrà progressivament fins l’any 2025 a tota la xarxa, formada per més 
de 450 supermercats.  
 
El residu plàstic, procedent de les caixes de seccions, s’arreplega en les plataformes de 
Consum. A continuació, se separa correctament per a permetre’n el reciclatge i es transforma 
en un compost plàstic. Este nou recurs és utilitzat per a fabricar elements diferents que 
s’integren en el mobiliari per a evitar d’esta manera l’ús de recursos naturals addicionals.  
 
La iniciativa, capdavantera en el sector del retail, és mostra del compromís de la Cooperativa 
amb la sostenibilitat i compta amb la col·laboració de Saica Natur, responsable de la gestió de 
residus i de servicis mediambientals, i de HMY, responsable de la fabricació i el muntatge del 
mobiliari en les tendes. 
 
Este projecte té reptes importants en l’àmbit logístic i d’innovació en disseny i reutilització de 
materials. En l’aspecte tècnic, destaca la conservació i l’estabilitat del compost plàstic 
desenvolupat perquè puga ser reciclat de manera contínua per a usos futurs i no es degrade 
en el procés.  
 
Sostenibilitat certificada 

Amb este projecte, la Cooperativa manté el compromís amb la sostenibilitat i l’economia 
circular, ja que el projecte respon als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions 
Unides (ODS) i complix amb la producció i el consum responsable, l’acció pel clima i les 
aliances empresarials per a aconseguir els objectius.  
La Cooperativa és la primera empresa del sector de la distribució alimentària que ha obtingut 
el segell “Reduïsc” del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITERD) i que registra la seua 
petjada públicament en la base de dades del Ministeri. Actualment, el 100% dels 
supermercats Consum són ecoeficients. I el 98,5% de l’energia consumida per la Cooperativa 
prové de fonts renovables. 
 



 

 

En 2021 Consum també va renovar la certificació “Residu Zero” d’AENOR en les seues sis 
plataformes logístiques i la seu, que acredita que més del 99% de les deixalles d’embalatges, 
contenidors, palets i altres residus es valoren, de manera que així s’evita que tinguen com a 
destinació l’abocador i les emissions de CO2 es reduïxen en 179,215 tones.  
 

 
 
 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 838 supermercats, entre propis i franquiciats 
Charter, distribuïts per Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2021 va facturar 3.378,9 milions d’euros, 
un 1,6% més, i va obtindre un benefici de 67,9 milions d’euros. Amb més de 4 milions de socis clients i 18.212 treballadors, Consum és l’única 
empresa de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). La petjada de carboni de la Cooperativa s’ha reduït un 84% 
des de 2015. A més, és la primera empresa de distribució que ha obtingut el segell “Reduïsc” del Ministeri per a la Transició  Ecològica i el 100% 
dels supermercats Consum són ecoeficients. 

 


