
L’aplicació dels envasos 
compostables en la distribució 

alimentària



El Grup Ametller Origen, fundat l’any 2001 per 
Josep i Jordi Ametller, és una empresa 
d’alimentació especialitzada en productes 
frescos i elaborats de qualitat. 

Fruit de la seva experiència com a agricultors i 
productors, han consolidat un model de 
negoci d’integració vertical, controlant des de 
l’origen els productes que ofereixen a les seves 
botigues, tant la seva fruita i verdura com els 
seus productes elaborats. 

El Grup té més de 3.000 treballadors i compta 
amb camps de cultiu i fruiters al llarg de tot 
l’eix de la mediterrània i un obrador central 
de productes elaborats situat a Olèrdola.



Des dels seus inicis, la missió d’Ametller Origen 
ha estat la de promoure un estil de vida més 

saludable i sostenible, facilitant l'accés a 
una alimentació nutritiva, plaent i neta.
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https://www.thenewbarcelonapost.com/josep-ametller-nos-vemos-
capaces-transformar-mundo-vendiendo-acelgas/
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1. Agricultura sostenible: Per aconseguir ser neutres en emissions 

durant la cadena productiva es redueix la petjada en CO2 a través de 

tècniques innovadores en els conreus (estalvi d’aigua, fertilitzants) i 

la certificació WELFAIR de benestar animal.

2. Envasos circulars: Enguany, serem pioners en la recollida selectiva 

d’envasos a les nostres botigues per assegurar-nos que tornen a ser 

un actiu a la nostra cadena de valor. Ecodisseny d’envasos i aposta 

per la solució més sostenible segons el cicle de vida de cada material. 

3. 0% de malbaratament alimentari: Venda amb descompte prdocutes

propers a caducar. Acords amb diferents ONGs per entregar-los 

productes amb data de caducitat pròxima. Formem part del projecte 

Too Good To Go per salvar packs de menjar a punt de caducar. 

4. Compra sostenible: Promovem uns hàbits de consum sostenibles i 

la reutilització d’envasos. Apostem per alternatives al plàstic, com les 

bosses de ràfia, compostables, de paper o envasos de residu de 

canya de sucre. 

EIXOS ESTRATÈGICS #FEMCAMÍ: 

SOSTENIBILITAT 



https://www.femcami.org/

LES NOSTRES LLAVORS

https://www.femcami.org/


# Fem Camí

o CIRCULARITAT DELS ENVASOS

- Ecodisseny, informació al client gestió 

dels materials

- Nous envasos, impacte categories

( Halopack, bossa patates)

- Projectes economia Circular (Letona, HLP)

o COMPRA SOSTENIBLE

- Promoció envasos reutilitzables

o 0% MALBARATAMENT ALIMENTARI
- Reducció residus orgànics

- Ajudem a la comunitat

o SOSTENIBILITAT CORPORATIVA
- Instal·lació fotovoltaica AOO



CRITERIS PER APLICACIONS  PLÀSTIC COMPOSTABLE

 Afavorir alternatives reutilitzables (servei, caixa i carnisseria)

 Biobasat de fonts sostenibles (millor residus)

 Amb certificació OK Compost

 Informació a l’abast sobre compostabilitat real 

 Suma propietats, millora conservació F&V

 Aplicat amb d’altres materials compostables

 Queda tacat amb greix o restes orgàniques

 El producte orgànic és difícil de separar de l’envàs

 Informació al consumidor: residu contenidor marró



BOSSA NANSES COMPOSTABLE CAIXA

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR



BOSSES COMPOSTABLES SERVEI - Fruita i verdura

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR



BOSSA NANSES COMPOSTABLE PROMOCIONS VERDURA



ENVASOS COMPOSTABLES CARNISSERIA

BOSSA DE SERVEI CARNISSERIA



ENVASOS COMPOSTABLES CARNISSERIA

Nou paper embolicar 

carnisseria! part 

marró paper 

reciclable,

film pelable 

compostable.



Noves aplicacions

Film compostable per preparats de botiga en 

barquetes amb safata compostable feta de residu 

de canya de sucre - Carn

IDENTIFICACIÓ COMPOSTABLE!



Noves aplicacions

Film compostable per preparats de botiga 

en barquetes amb safata compostable feta 

de residu de canya de sucre – F&V
Càpsules compostables de cafè

marca Ametller Origen

IDENTIFICACIÓ COMPOSTABLE!




