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Cas d’èxit: COMStruïm un futur 
+Responsable   

 

Nom de l’organització:  COMSA Corporación 
   

Tipus d’organització:  Empresa 
   

Dades de contacte:  Marta Santiago  
   

Correu electrònic:  marta.santiago@comsa.com 
   

Telèfon:  933662100 
   

Adreça:  Edificio Numancia 1 c/ Viriat, 47 08014 Barcelona 
   

Nº d’usuaris/treballadors:  Més de 5.000 (3.350 a l’estat espanyol) 

  
Descripció: 
  
  

Objectiu: Eliminació total dels gots de plàstic d’un sòl us a la 
companyia.  
 
Repartiment a tot el personal d’un gadget per tal d’eliminar l’ús de 
gots i envasos de plàstic per beure. Al personal de oficina se li ha 
fet entrega de una ampolla de vidre per l’aigua i una tassa perquè 
també la facin servir a les màquines de cafè, mentre que al 
personal de obra se li ha facilitat una ampolla d’alumini més 
pràctica i més lleugera per a la feina de camp.  
 
De forma paral·lela a la entrega del gadget, s’han desenvolupat 
altres accions complementaries com:  
- Eliminació dels gots de plàstic de les fonts d’aigua. 
- Incorporació progressiva de sensors a les màquines de Vending 
per tal que detectin la presencia de got. En cas de no detectar-ho, 
aquestes dispensaran un got compostable i una paletina de fusta.  

 

 

Tipus d’implantantació:  Permanent 
   

   

Sector:  Construcció i Enginyeria 
   

Destinataris:  Tot el personal de la companyia (oficina i obra) 
   

Indicador/s:  620.000 gots de plàstic a l’any eliminats 
  

Inversió inicial: Manteniment: 

Compra dels gadgets (tasses i ampolles): 19.598 € Estimació del cost de reposició i compra per a noves 
incorporacions: 500€/anuals 
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Beneficis:  

Disminució del volum de residus equivalent a 620.000 gots de plàstic a 
l’any. 
Reducció emissions CO2 associades a la fabricació, el transport i el 
tractament com a residu dels gots no adquirits.  
Campanyes de conscienciació al personal (Intranet, mailing intern, 
cartelleria…) per tal de canviar hàbits dins i fora de l’àmbit laboral, pel 
que fa al consum responsable, així com campanyes de millores del 
reciclatge.  

 
 

Informació d’interès: 

 Campanyes de conscienciació al personal (Intranet, mailing intern, 
cartelleria…) per tal de canviar hàbits dins i fora de l’àmbit laboral, on 
s’han difós els següents missatges:  
- ¿Sabies que els gots de plàstic d’un sol us triguen entre 65 i 75 anys en 
descomposar-se?  
- Video de Greenpeace per conscienciar sobre el problema del plàstic a la 
natura: Menos plástico, más Mediterráneo:  
https://www.youtube.com/watch?v=4d7G-OvVfAs&feature=youtu.be 

 


