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Mataró, 2 de juny del 2015 

 

EL CEO del Maresme signa un conveni amb l’empresa ACS Recycling  

per recollir els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)  
 

 

“Dues causes amb un únic esforç: reciclar i crear ocupació”. Amb aquest doble objectiu, el 

CEO del Maresme, a partir del dia 1 de juny, inicia la recollida selectiva dels RAEE ampliant 

així el servei de recollida selectiva de residus. 

 

El servei s’adreça a les més de 800 empreses de Mataró i Premià de Mar que ja col·laboren 

amb el CEO del Maresme en la recollida selectiva de residus, per tant, és un servei addicional. 

Es recullen: 

 

- Aspiradors, planxes, torradores, fregidores, batedores, assecadors de cabells, ganivets 

elèctrics, balances, despertadors, i microones. 

- Ordinadors de tot tipus sencers, impressores, teclats, pantalles, copiadores, 

calculadores, fax,  telèfons, contestadors. 

- Ràdios, televisors, videocàmeres, DVD, cadenes HIFI, instruments musicals, 

reproductors de música. 

- Serres, màquines de cosir, eines d’oficis amb endolls, eines de jardineria elèctriques, 

etc. 

- Joguines i equips elèctrics com consoles, vídeo jocs, ... 

- Aparells d’electromedicina. 

- Instruments de control de fums, termòstats, aparells de mesura i pes, càmeres, i altres 

instruments elèctrics de vigilància i control 

 

Els RAEE són els aparells elèctrics i electrònics i els materials i consumibles que els composen 

a partir del moment en què deixen de ser útils. El seu augment genera un seriós problema 

mediambiental, ja que molts dels components són tòxics i poden resultar perillosos per a la 

salut humana i pel l’entorn. El seu tractament està regulat per normes comunitàries, estatals i 

autonòmiques per tal de promoure el tractament correcte, però malgrat tot encara hi ha un 

gruix important que no es gestiona correctament i va a parar als abocadors, a l’exportació 

il·legal o bé a tractaments irregulars.  

 

El CEO del Maresme, conscient d’aquest fet, vol aportar el seu granet de sorra a la causa i per 

això s’ha aliat amb l’empresa ACS Recycling, empresa enregistrada en l’Agència de Residus de 

Catalunya amb codi de gestor i de transport. Per tant, es posa en les mans dels canals de 

reciclatge autoritzats per tal que s’aprofitin al màxim les matèries primeres i s’eliminin els 

components tòxics que generen els RAEE. 
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El CEO del Maresme recollirà els RAEE i els lliurarà a ACS Recycling, el qual els processarà, 

seguint estrictament les directrius de la norma legal vigent en el moment de la seva recollida, a 

la plataforma integrada que disposa a Sant Quirze del Vallès.  

 

El servei de recollida de residus del CEO del Maresme el presten vuit persones amb 

discapacitat intel·lectual acompanyats dels seus monitors i recullen: paper i cartró, orgànica 

vegetal, oli de cuina usat, llaunes de begudes, taps i ampolles de plàstic, càpsules de cafè, taps 

de suro i material de rebuig i ara incorporaran els RAEE. 

Així doncs, amb la incorporació d’aquest nou servei, per part del CEO del Maresme, la 

Fundació el Maresme, està assolint els seu objectius : 

- Minimitzar l’impacte mediambiental dels nous residus i dels residus de difícil 

recaptació. 

- Augmentar el percentatge total de la recollida dels residus contaminants a la comarca 

del Maresme, sobretot d’aquells que encara no tenen contenidors propers a les llars. 

- Sensibilitzar a la població en la integració sociolaboral. 

- Generar nous llocs de treball, especialment  per a persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

- Millorar el treball en xarxa i la cooperació entre entitats públiques, entitats sense ànim 

de lucre i empreses privades del Maresme. 

 

 

 

Per a més informació: 

Lourdes Sellarès  

Comunicació Fundació El Maresme 

 93 790 47 48 

 
 

El CEO Maresme és el Centre Especial de Treball de la Fundació el Maresme i la seva finalitat és la 
creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual a tota la 
comarca del Maresme, amb l’objectiu de desenvolupar un treball productiu, participant regularment en 
les operacions de mercat i tenint com a finalitat la d’assegurar un treball remunerat i la prestació de 
serveis d’ajustament personal i social que requereixen els seus treballadors discapacitats, per 
aconseguir una millora en la seva qualitat de vida. 
L’eix productiu del CEO s’estructura amb diferents àrees de treball: jardineria, manteniment, neteja, 
recollida selectiva de residus, serveis i horta ecològica i apicultura.    

 


