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Presentació
Alencop és una cooperativa d’iniciativa social 
sense ànim de lucre, que dona resposta  
a un problema de recollida i tractament  
de residus informal als entorns urbans,  
que garanteix les condicions de vida dignes  
d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat i que 
se sent subjecte actiu en el desenvolupament 
de la comunitat.

Alencop rep el suport i l’acompanyament de 
l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.



La nostra  
oferta  
de serveis



Buidatge de naus, 
locals, pisos  
i trasllats
Es tracta d’un servei adaptat a les necessitats 
de cada client i a les condicions del local; 
avaluem la situació i preparem el pressupost 
prèvia visita sense compromís. 

EXPERIÈNCIA: Treballs de buidatge de pisos 
i locals, tant d’empreses com particulars. 
Buidatge de locals i instal·lacions municipals 
com el cas d’una de les naus de Fabra i Coats o 
el desmuntatge del quiosc del c. Maragall.



Logística  
de transport
Servei de transport de mercaderies, materials, 
ob jectes o residus (transportista de residus 
autoritzat T-5329), amb la seva flota de vehicles, 
adreçat a entitats, administracions públiques, 
empreses, comerços o particulars amb dues 
modalitats:

Tricicle elèctric: transport de proximitat,  
lliure d’emissions i fins a 200 kg de capacitat 
de càrrega.
Camió o furgoneta: per a volums més grans, 
amb camió de 3.500 kg o furgoneta petita.

EXPERIÈNCIA: Transport de material ortopèdic  
del Banc del Moviment, transport de material entre 
brigades de manteniment al districte de Nou Barris...



Venda 
d’electrodomèstics, 
equips informàtics  
i altres objectes  
de segona mà
A Alencop aprofitem al màxim els recursos per reduir 
la generació de residus i fomentar l’economia circular. 
Alencop disposa d’una botiga de segona mà amb  
els productes recollits en el nostre servei de recollida 
a domicili, com és el cas de neveres, rentadores i altres 
electrodomèstics, a uns preus assequibles. També tenim 
una ampla oferta d’ordinadors i altres equips informàtics 
de segona mà; la cooperativa forma parta de la xarxa 
eReuse, programa d’economia circular per al foment  
de la reutilització dels equips.
A més, podreu trobar una oferta diversa de parament  
de la llar, decoració i objectes vintage.



Tallers  
de reparació
Alencop vol donar servei als veïns i les veïnes 
del barri i a tot Barcelona i ser un centre de 
promoció de la sostenibilitat allargant la vida 
dels aparells elèctrics i electrònics, per això 
oferim tallers d’autoreparació a escoles, centres 
cívics, casals de barri, d’avis i de joves, ateneus, 
aules ambientals, empreses, cooperatives  
i altres espais oberts a la ciutadania.



Sant Andreu

Nou Barris
(centre i sud)

Sant Martí

Eixample

Gràcia

Horta -
Guinardó

Sarrià -
Sant Gervasi

Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Les Corts
(sud)

Recollida a domicili 
d’electrodomèstics
i ferralla

• Servei de recollida gratuït a domicili  
de ferralla i electrodomèstics amb tricicle  
elèctric lliure d’emissions als districtes de  
Sant Martí, Sant Andreu, Eixample, Sants-Montjuïc, 
part de Nou Barris, Ciutat Vella i part de les Corts.

• La recollida d’elements de gran volum o pes  
i els serveis per a empreses es portaran a terme prèvia 
aprovació de pressupost. Aquest servei es realitza  
a tota la ciutat de Barcelona i poblacions properes.



2.000 recollides 

a domicili anuals.

Un total de 

100 t de RAEE 

recollits en un any.

Un augment 
del volum 

d’electrodomèstics 
i ferralla als circuits 

de reutilització 
i reciclatge.

Una reducció 
d’emissions de gasos 

contaminants 
a la ciutat amb 

el nostre servei de 
transport elèctric.

La garantia 
d'un tractament 
correcte de tots 

els residus 
pels gestors 
autoritzats.

Una reducció 
dels residus de 

ferralla i 
electrodomèstics 
deixats al carrer 

o fora dels 
contenidors.

Amb 

els serveis 

d’Alencop 

estem 

aconseguint:

Una sensibilització 

ciutadana cap a la 

millora de la recollida 

selectiva dels 

aparells elèctrics 

i electrònics.

Beneficis 
de la nostra 
acció



2.000 recollides 

a domicili anuals.

Un total de 

100 t de RAEE 

recollits en un any.

Un augment 
del volum 

d’electrodomèstics 
i ferralla als circuits 

de reutilització 
i reciclatge.

Una reducció 
d’emissions de gasos 

contaminants 
a la ciutat amb 

el nostre servei de 
transport elèctric.

La garantia 
d'un tractament 
correcte de tots 

els residus 
pels gestors 
autoritzats.

Una reducció 
dels residus de 

ferralla i 
electrodomèstics 
deixats al carrer 

o fora dels 
contenidors.

Amb 

els serveis 

d’Alencop 

estem 

aconseguint:

Una sensibilització 

ciutadana cap a la 

millora de la recollida 

selectiva dels 

aparells elèctrics 

i electrònics.



Alencop
COOPERATIVA 

Amb la col·laboració de:

serveis
CATÀLEG

novembre 2018

COOPERATIVA 
Alencop

Dades de contacte

93 611 92 01

C. Fra Juníper Serra, 77, local 21-22
08030 Barcelona

info@alencop.coop
@Alencop_coop   

www.alencop.coop

mailto:info@alencop.coop

