
PROJECTES CAP A LA CIRCULARITAT



Consciència de ser part d’un sector amb un impacte ambiental significatiu

- Pes important del model d’envasos d’un sol ús

- Gran volum

- Material (PET) recuperat / reciclat de manera deficient, fins i tot perversa

- Sector amb grans multinacionals amb gran capacitat de comunicar “greenwashing”



TRANSITAR CAP A UN MODEL CIRCULAR ÉS EL NUCLI DE LA NOSTRA INNOVACIÓ

Ho volem fer en base al retorn a “velles bones idees”             ÚS D’ENVASOS RETORNABLES

Centrar-nos en que som una empresa d’aigua mineral natural, no d’ampolles

Projectes principals

- REFILL (Venta d’aigua mineral natural a doll)

- RECUPERADORA DE PET (Recuperació selectiva i reutilització efectiva PET)

- RECUPERADORA DE PET + SDDR 

- FOMENT DEL VIDRE RETORNABLE A PUNTS DE VENDA

- PET 100% RECICLAT



REFILL /VIDRE RETORNABLE

LA JERARQUÍA EN LA BÚSQUEDA DEL RESIDU 0

RECUPERADORA DE PET / (SDDR)/ RPET



REFILL
CARACTERÍSTIQUES I REPTES DEL PROJECTE

Dipòsit flexible(750 l)

- Part fungible
- Part estructural

Ventall de materials en les 
ampolles
Vidre, TRITAN

Possibilitat de dispensar-les en el 
propi sistema

Impressió de tiquet amb CB o bé
TPV propi per al pagament

Interfície amigable per al 
consumidor

Diferents volums i formats per 
emplenar (500 ml / 3l)
Possibilitat d’aigua freda



CARACTERÍSTIQUES / REPTES

- Reducció de fins a un 90% del plàstic d’un sol ús.

- Manteniment de les característiques minerals, organolèptiques i sanitàries de l’aigua

- Flexibilitat per adaptar-se a un gran ventall de llocs 

- Baix consum energètic (vs vending en aigua freda)

- Beneficis logístics / estalvi energètic en producció, etc

- Connectivitat del sistema (assistència remota, seguiment del nivell del dipòsit, etc)



RECUPERADORA DE PET

- Gestió deficient del PET en sistema actual

- Material molt reciclable, recollida ineficient

- Recuperar molta quantitat en el volum més reduït possible

- Recuperar-lo en un format que es pot incorporar de manera molt 

avançada en la producció de noves ampolles

- Certificar l’ús del PET recuperat pel sistema en la producció de 

noves ampolles Sant Aniol

- Juntament amb un sistema de reconeixement òptic pot funcionar 

com un sistema de Dipòsit i retorn (SDDR)



• Les vendes del format retornable en Alimentació s’han multiplicat X4 en els darrers 18 

mesos



• Compromís de tenir tota la gama de 

PET 100% reciclada any 2022





We bring you the purest water directly from 
a very unique source, 

the Volcanic Natural Park of La Garrotxa, Spain.

N A T U R A L  M I N E R A L  W A T E R


