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CAS PRÀCTIC: LA GESTIÓ D’UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE

RESIDUS DE FORMIGÓ

Nom de l’empresa:
Promotora Mediterránea-2, SA
Municipi:
Constantí
Activitat:
Fabricació i comercialització de formigó, àrid
i morter, ensacada de morter i valorització de
diversos residus
Plantilla:
200 treballadors
Persona de contacte:
Pilar López Torres, responsable de Medi Ambient
Adreça electrònica:
plopezt@promsa.cemolins.es
Pàgina web:
www.promsa.com
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EMPRESA PRODUCTORA DEL SUBPRODUCTE
PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, SA fabrica i comercialitza formigó,
àrid i morter. L’empresa pertany al Grup Ciments Molins, una companyia
amb més de 85 anys d’experiència en el sector de la construcció.
Va ser durant els anys 80 quan Ciments Molins va iniciar la seva expansió
geogràfica i la diversificació de productes que convertiria la companyia
en matriu d’un ampli grup d’empreses, nacionals i internacionals.
En el sector del formigó i els àrids, aquesta expansió geogràfica i la
diversificació de productes es va realitzar a través de la filial PROMOTORA
MEDITERRÁNEA-2, SA (PROMSA).
L’any 2001 va iniciar l’activitat en el sector del morter i va construir una
nova fàbrica situada a les instal·lacions de la Pedrera Garraf, les quals
han estat ampliades recentment amb la construcció d’una instal·lació
d’ensacada a la població de Pallejà.
L’última línia de negoci incorporada a PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2,
SA es mou dins l’àmbit del medi ambient i, específicament, cap a la
valorització de residus de la construcció i d’altres sectors. Aquesta
activitat es porta a terme a través d’una xarxa de dipòsits controlats, de
plantes de reciclatge i de transferència, amb l’objectiu final de fabricar
CDR (combustible derivat de residu), essent aquest negoci ambiental el
darrer que van posar en marxa a finals de 2011.
PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, SA disposa de 40 plantes dedicades
a la fabricació i distribució de formigó, 15 instal·lacions de classificació
i tractament d’àrids i 2 fàbriques de morter. Per a la gestió de residus,
té diverses instal·lacions com dipòsits controlats, plantes de reciclatge
i una planta de fabricació de CDR d’alta qualitat (classificació del tipus
II segons la norma CEN 343).
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EL SUBPRODUCTE: RESIDU DE FORMIGÓ
El residu es genera en el procés de fabricació del formigó fresc, on es
produeixen uns residus de formigó sobrant que són una mescla d’àrids,
ciment i aigua (40% àrid gros, 40% àrid fi, 13% ciment i 7% aigua
+additius).
El client de PROMSA sol·licita comandes de formigó fresc en camions
de 6 o 8 m3. Una vegada el formigó es descarrega en l’obra de destinació, pot ser que des de l’obra hi hagi devolucions de restes d’1 o 2 m3 de
formigó, que són retornades a la planta on s’han fabricat. Puntualment, i
per necessitats del client, el retorn pot arribar a ser d’un volum superior.
Les plantes de formigó de PROMSA disposen d’instal·lacions recicladores que separen l’àrid de l’aigua amb fins (ciment + àrids fins)
d’aquestes restes retornades de formigó. Quan les quantitats retornades
són importants, a partir de 2 m3, s’ha avaluat que reaprofitar-les com a
àrids és més eficient ambientalment i econòmicament.
Per fer-ho, el formigó s’estén a terra formant un cordó I, quan gairebé
s’ha endurit del tot, es trenca amb la pala carregadora i s’apila en un
box preparat per a aquesta finalitat. Aquestes restes de formigó endurit
es valoritzen com a àrids per tornar a fer formigó.

GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE
L’empresa receptora (VIVANCO HERNÁNDEZ, SA) recull amb camió el
residu de PROMSA i el transporta fins a la seva planta de trituració
d’àrids situada al terme de Botarell, on el descarrega per començar el
procés de reciclatge. L’empresa receptora fabrica tot-u amb pedra procedent d’excavació i aquest residu substitueix part d’aquesta pedra. El
formigó, per la seva composició, conté un 80% de pedra calcària, de
manera que es pot barrejar amb àrids naturals i fabricar àrids nous.
Mitjançant descàrrega directa, el subproducte sòlid s’incorporarà a la
matxucadora per després passar-lo per la classificadora i separar-ne els
diferents materials: tot-u, sorra i gravetes. Aquest material net es tornarà
a reutilitzar en obres públiques i de la construcció.
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AVANTATGES DE LA GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE
La gestió del residu de formigó està associada a importants millores en
l’àmbit de la sostenibilitat:
• Utilitzant-lo es redueix el consum de recursos naturals (sorra i grava
extretes de pedreres i graveres).
• Es reutilitzen materials de construcció que, d’altra manera, anirien a
para a un dipòsit controlat.
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TRÀMIT

GESTIÓ D’UN RESIDU
COM A SUBPRODUCTE
Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte, cal disposar de
la resolució de l’Agència de Residus de Catalunya que el declara com
a subproducte. La gestió de residus com a subproductes s’estableix a
l’article 29 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de
gestió de residus.
Així doncs, una vegada les empreses productora i receptora del residu
han arribat a un acord i abans que aquesta darrera comenci a gestionar
el subproducte, cal que ambdues facin una sol·licitud conjunta.
La documentació que cal aportar a l’ARC, als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat o a través de les Oficines de Gestió
Empresarial (OGE) és la següent (podeu trobar els models a la web ARC
(www.arc.cat) o a l’OVT):

1. SOL·LICITUD I MEMÒRIA EXPLICATIVA
Les empreses productora i receptora del residu hauran d’adjuntar
sol·licitud conjunta del productor i del receptor del residu, que inclou
una memòria explicativa adreçada al director de l’Agència de Residus de
Catalunya d’acord amb el model adjunt:
Per part de l’empresa productora del residu:
 Descripció del procés que genera el residu
 Descripció del residu i la seva composició
 Quantitat anual generada del residu
 Anàlisi actualitzada del residu
Per part de l’empresa receptora del residu:
 Descripció del procés receptor del residu
 Matèria primera substituïda
 Consum previst del residu i quantitat d’estalvi de primera matèria
 Mesures i controls sobre els efectes addicionals produïts per l’ús del
residu

2. CONTRACTE
Contracte entre el productor o posseïdor del residu i el receptor d’acord
amb el model normalitzat.

3. TAXA
Taxa sobre la tramitació d’expedients per a la declaració de la gestió dels
residus com a subproducte.
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NOTES
 En cas que el residu no es pugui identificar a simple vista, caldrà
presentar anàlisis de la seva composició. Les determinacions
analítiques es realitzaran segons l’origen i la naturalesa del residu i
de com s’hagi de recepcionar.
 La declaració de subproducte té una vigència màxima de 5 anys,
sempre supeditada a la vigència del contracte entre les empreses.
Una vegada vençut aquest termini, per poder seguir efectuant la
gestió del residu com a subproducte, caldrà presentar una nova
sol·licitud amb un nou contracte i una nova memòria explicativa.
 La gestió de residus com a subproductes queda exempta de la
formalització de la Fitxa d’acceptació i el Full de seguiment.
 L’empresa productora del residu declararà en la seva Declaració anual
de residus industrials la gestió d’aquest residu com a SUBPRODUCTE
en l’apartat corresponent.
 L’empresa receptora declararà aquest residu en la seva Declaració
anual de residus industrials en l’apartat corresponent a PRIMERES
MATÈRIES, indicant també que es tracta d’un subproducte.
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LA BORSA DE SUBPRODUCTES
DE CATALUNYA

COM FUNCIONA?
1

QUÈ ÉS UN SUBPRODUCTE?
Un subproducte és el residu que s’utilitza com a substitut d’un producte
comercial o una matèria primera. Aquesta reutilització és possible sense
necessitat de sotmetre’l a operacions de tractament significatives.
La utilització de subproductes com a matèria primera implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A més a més, la
gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d’eliminació
i l’impacte sobre el medi ambient.
Les empreses de la resta de comunitats poden intercanviar residus amb
empreses de Catalunya amb el consentiment de la seva autoritat ambiental.
En la legislació catalana el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus estableix a l’article 29 la figura del subproducte i regula la gestió de residus com a subproductes. Perquè un residu
es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de
l’Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte.
Veure documentació necessària a www.arc.cat

2

QUÈ ÉS LA BORSA DE SUBPRODUCTES
DE CATALUNYA?
La Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) és un servei gratuït
ofert conjuntament pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i
l’Agència de Residus de Catalunya.
La BSC, creada l’any 1992, té com a objectius potenciar l’aprofitament
màxim dels residus i proporcionar a les empreses una eina per reduir
despeses i promoure el reciclatge, i evitar així que els residus acabin a
l’abocador.
Amb aquesta finalitat, la BSC organitza, junt amb altres organismes,
jornades tècniques sobre gestió de residus perquè les empreses inscrites puguin disposar de tota la informació necessària i actualitzada per
gestionar els seus residus de manera òptima.
Hi ha altres borses de subproductes a l’Estat espanyol que es poden
consultar individualment.
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COM INSCRIURE’S A LA BSC?
Per fer la inscripció a la BSC cal omplir les dades de la fitxa d’inscripció
de la web www.subproductes.com o bé enviar aquestes mateixes dades
a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. És imprescindible per accedir als serveis de la BSC.

3

COM FUNCIONA LA BSC?
Els anuncis d’ofertes i demandes de subproductes apareixen a la web
www.subproductes.com, es publiquen en forma d’anunci al Butlletí de
la BSC i també s’envien en format electrònic.
Aquests anuncis estan codificats de manera que en cap cas no es pot
accedir a les dades de les empreses anunciants. Aquesta codificació
està homologada amb les altres borses de subproductes que hi ha a
l’Estat espanyol.
Mitjançant la BSC, les empreses generadores de residus que hi estan
inscrites poden contactar amb empreses interessades a utilitzar aquests
residus com a matèria primera. La BSC únicament posa en contacte les
empreses, sense intervenir en la transacció que es dugui a terme. La
BSC només proporciona les dades bàsiques de contacte de les empreses
anunciants a les empreses també inscrites a la BSC que s’interessin
pels anuncis publicats.
INDICADOR
DEL SECTOR
Icona i color

CODIFICACIÓ
OFERTA
O= Oferta

O-B-01-C00-164

CODIFICACIÓ
DEMANDA
D= Demanda

D-B-01-C00-019

MATERIALS: emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos
COMPOSICIÓ DESTACABLE: propanotriol 40-50%, aigua 50-60%
PRODUCCIÓ: transmetilació de greixos
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25/ estoc únic
PRESENTACIÓ: contenidor 1.000 kg

M: restes glicòliques de qualsevol procedència
C D: glicols
P: per a la recuperació de glicol
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

4
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5

COM INSERIR UN ANUNCI?
Les empreses que vulguin anunciar ofertes o demandes de residus industrials hauran de facilitar les dades que recull la fitxa d’inserció d’ofertes
i demandes a través de la web o enviant aquesta informació mitjançant
fax o correu postal a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de
comerç.Es pot utilitzar indistintament l’idioma català o castellà, i s’han
d’enviar tantes fitxes com subproductes es vulguin anunciar.
La Secretaria de la BSC, les cambres de comerç i l’Agència de Residus
de Catalunya no es fan responsables de l’estat dels materials anunciats ni de la destinació que els anunciants donin a aquests residus, i
gestionar-los i manipularlos de forma adient és sempre responsabilitat
dels titulars.

6

COM ACONSEGUIR INFORMACIÓ DE LES
OFERTES I DEMANDES DE SUBPRODUCTES
Un cop feta la consulta de les ofertes i demandes a través de la web o el
Butlletí, es poden fer arribar els codis dels anuncis a la Secretaria de la
BSC mitjançant correu electrònic, fax o correu postal.
En rebre la petició d’informació, la BSC atendrà el requeriment i farà
arribar a l’empresa les dades sol·licitades mitjançant correu electrònic.
Per obtenirles, l’empresa ha d’estar inscrita prèviament a la BSC (o ferho en aquell moment).

Borsa de Subproductes
de Catalunya
Avinguda Diagonal, 452
08006 BARCELONA
Tel. 93 416 94 20
Fax 93 237 30 97
info@subproductes.com
www.subproductes.com
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ANUNCIS
OFERTES
01 QUÍMIC
Consultar web

O-B-01-C00-251

O-B-01-C00-309

O-B-01-C00-339

MATERIALS: pols d’extintor

M: dissolvent esgotat (acetat d’etil

M: llot sec de depuradora físicoquímica (humitat ambient); metalls
i COVs per sota dels nivells de
residu perillós, tant el fang com el
lixiviat
C D: llot físic-químic
P: procedent de rentat de peces de
cautxú amb tensoactius
Q F: 50-100 kg/mes
Pr: a convenir

(fosfat monoamònic)

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

fosfat monoamònic
PRODUCCIÓ: procedent del buidatge d’extintors per manteniment

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable/-no definitPRESENTACIÓ: a convenir

O-B-01-C00-270
M: fluoraluminat potàssic, pols,

riquesa >90%. Qualitat comercial
C D: fluoraluminat potàssic
P: excedent de matèria primera no
utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic
Pr: sacs 25 kg

O-B-01-C00-275
M: solució d’àcid fluorhídric al
15%, amb restes de solatge de
vidre, decantables
C D: àcid fluorhídric
P: procedent de decapatge de
vidre
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-276
M: tortes de filtració amb contingut de fosfat d’amoni i magnesi
superior al 75%, humitat aproximada 5%
C D: fosfat d’amoni i magnesi
P: procedents de depuració
d’aigües amoniacals
Q F: 1-2 t/setmana
Pr: contenidor

i metoxipropanol) conté pintures i
vernissos
C D: dissolvent
P: procedent d’impressió flexogràfica

Q F: 5-10 t/any
Pr: bidons 200 l/a convenir

O-B-01-C00-328
M: pols de grafit pur
C D: grafit
P: procedent de mecanització de

peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons 200 l

O-B-01-C00-329
M: taladrina residual, conté carbur
de tungstè, cobalt i níquel en petites quantitats
C D: taladrina
P: procedent de mecanització de
metall dur
Q F: 5-10 t/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-336
M: llots de metall dur (carbur de
tungstè) i acer que contenen restes
d’olis i emulsions de tall, consistència pastosa
C D: carbur de tungstè i acer
P: procedents de procés de rectificació de peces de metall dur (carbur de tungstè) i acer mitjançant
olis de tall i emulsions de tall
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 25 l/a convenir

O-B-01-C00-385
M: pellets de 4 mm de carbó actiu
amb 2 anys d’utilització en adsorció de toluè
C D: carbó actiu
P: utilitzant com adsorvent de
dissolvent orgànic
Q F: 5-10 t/esporàdica
Pr: big bag 1 m3

O-B-01-C00-388		
M: restes d’estoc de diòxid de
manganès, qualitat comercial.
MnO2 74%, 75 micres
C D: diòxid de manganès
P: procedent d’excedent de prime-

ra matèria. Aplicable a fertilitzans,
alimentació animal o ceràmica
Q F: 50-100 t/estoc únic
Pr: big bag 1 m3
			

O-B-01-C00-390		

M: restes d’estoc de carbó actiu en
pols, qualitat comercial
C D: carbó actiu		
P: procedent d’excedent de primera matèria. Aplicable a tractaments
d’aigües i/o de fums
Q F: 25-50 t/estoc únic		
Pr: sacs
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O-B-01-C00-392		

O-B-01-C00-400		

(30%) no usat
C D: clorur fèrric		
P: excedent de primera matèria pel
tractament d’aigües residuals com
agent coagulant
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: contenidor 1.000 kg
			

Dowtherm, qualitat comercial.
Barreja eutèctica d’òxid de difenil
(73%) i bifenil (27%)
C D: oli tèrmic		
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 10-25 t/estoc únic		
Pr: a doll

M: dissolvent brut amb tintes

O-B-01-C00-405

M: clorur fèrric en dissolució

O-B-01-C00-395		

d’impressió. El residu generat és la
fase no reutilitzable de la barreja
d’hidrocarburs alifàtics desaromatitzats, agents emulgents, inhibidors
de corrosió i altres agents per augmentar la dissolubilitat
C D: dissolvent (Böttcherin 6003)
P: procedent de la neteja
d’impremta rotativa
Q F: 10-25 t/any		
Pr: contenidor 1.000 kg
			

O-B-01-C00-398		

M: citrat sòdic 99%, qualitat
comercial però no conforme a preparats farmacèutics (endotoxines >
5 EU/g)
C D: citrat trisòdic		
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica
Pr: sacs

O-B-01-C00-399		

M: àcid bòric 99%, qualitat
comercial però no conforme a preparats farmacèutics (endotoxines >
5 EU/g)
C D: citrat trisòdic		
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica
Pr: sacs

M: 22 tones d’oli tèrmic

M: aigua glicolada al 50-60%, propilenglicol d’ús alimentari; qualitat
comercial
C D: propilenglicol al 50-60%
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 1.000-2.000 l/estoc únic
Pr: GRG o IBC/a convenir

O-B-01-C00-410

M: tensioactius i productes orgànics i inorgànics per a elaboració
de polímers en base aquosa en petites quantitats; qualitat comercial,
possible data d’ús caducada
C D: tensioactius
P: excedents de primera matèria
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: bidons

O-B-01-C00-414

M: aigües mare de procés amb
contingut en metanol i matèria
orgànica
C D: metanol i aigua
P: procedents de procés farmacèutic
Q F: 10-25 m3/setmana
Pr: a doll

O-B-01-C00-415
M: resina de polièster ortoftàlica
amb talc
C D: resina de polièster
P: procedent de proves per a la
producció de tuberia de polièster
reforçada amb fibra de vidre
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-416
M: 6t de tensioactiu aniònic

Dispersene-M/132, de qualitat
comercial
C D: tensioactiu
P: resta d’estoc d’additiu per a la
digestió de pasta de paper
Q F: 5-10 t/estoc únic
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-417

O-B-01-C00-412

M: sulfat fèrric, amb traces de

sanitització del sistema de detergent líquid amb càrrega de tensioactius
C D: aigua i tensioactius
P: procedents del procés de fabricació de detergent
Q F: 250-500 t/any
Pr: GRG o IBC

C D: sulfat fèrric
P: procedent de banys de decapat-

M: aigües de rentat del procés de

coure i zinc

ge de ferro amb àcid sulfúric
Q F: variable kg/esporàdica
Pr: bidons de 200 l
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O-B-01-C00-418

O-B-01-C00-426

M: pols de corindó; component

M: aigües d’esterificació (CER

majoritari: òxid d’alumini (mida
aprox. 0,08 mm) barrejat amb pols
de sílice
C D: òxid d’alumini
P: procedent de tractament de
superfície de peces de vidre
Q F: 500-1.000 kg/any
Pr: sacs

080409)
C D: aigües d’esterificació
P: procedents del procés de producció de resines
Q F: 10-25 t/mes
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-427

component majoritari: hidròxid
càlcic, sequedat propera al 50%
C D: llot
P: procedents de depuradora fisicoquímica
Q F: 500-1.000 kg/any
Pr: a doll

M: tortons de fang de depuradora fisicoquímica i biològica (CER
190214)
C D: tortons de fang de depuradora
P: procedents de depuració
d’aigües de neteja de tancs de
fabricació de pintures amb base
aquosa
Q F: 5-10 t/setmana
Pr: contenidor

O-B-01-C00-423

O-B-01-C00-428

O-B-01-C00-419
M: fangs de tractament d’efluents;

M: aigua àcida amb alt contingut

en fòsfor i amb sulfats
C D: aigua i fòsfor
P: procedent de la neutralització
química d‘olis i greixos vegetals
Q F: 25-50 m3/dia
Pr: cisterna

O-B-01-C00-425
M: restes líquides de pintures amb

dissolvents (CER 080111)
C D: pintura i dissolvent
P: procedents de la producció de
pintures amb base dissolvent
Q F: 250-500 t/any
Pr: contenidor

M: aigües de neteja de les
instal·lacions de fabricació de
detergents
C D: aigües de neteja
P: procedents de la neteja de les
instal·lacions de formulació i envasament de detergents
Q F: 50-100 t/mes
Pr: cisterna

O-B-01-C00-429
M: solució amoniacal, contingut en

amoníac 3-4%
C D: amoníac
P: procedent del procés de
destil·lació
Q F: 500-1.000 t/any
Pr: cisterna

O-GI-01-C00-127

M: llot de depuradora físicoquímica, consistència pastosa:
detergents, greixos i alt contingut
de clorur fèrric
C D: llot
P: procés de depuració d’aigües de
procés
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: cisterna

O-GI-01-C00-128

M: aigües salines (3,5 - 12,5% de
clorur sòdic) amb possibles traçes
de diòxid de tità, estearat sòdic i
triòxid d’alumini
C D: clorur sòdic, diòxid de tità,
estearat sòdic, triòxid d’alumini
P: aigües de filtració del procés de
fabricació del diòxid de tità
Q F: 10-25 m3/setmana
Pr: cisterna

O-GI-01-C00-129

M: dolomita en pols, qualitat
comercial
C D: silicat magnèsic
P: excedent de producte per tancament de producció
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: big bag 1 m3

O-L-01-C00-002
M: pols d’extintor caducat; sulfat
amònic i monoamònic
C D: sulfat amònic
P: procedent de manteniment
d’extintors
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica
Pr: sacs
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O-L-01-C00-012

O-L-01-C00-016

O-L-01-C00-022

M: butilglicol Alc. Aparicio; qua-

M: epiclorhidrina Maport; quali-

M: Nansa EVM 70 Campi i Jové
(alquil aril sulfonat de calci); qualitat comercial, possible data d’ús
caducada
C D: Nansa EVM 70
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció

litat comercial, possible data d’ús
caducada
C D: butilglicol
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció

tat comercial, possible data d’ús
caducada
C D: epiclorhidrina
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció

Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-013

O-L-01-C00-018

M: dimetilacetamida (D=0,943)

M: hexilenglicol Quimidroga

Quimidroga; qualitat comercial,
possible data d’ús caducada
C D: dimetilacetamida
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-014

(2-metil pentè-2,4-diol); qualitat comercial, possible data d’ús
caducada
C D: hexilenglicol
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

Q F: 250-500 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-023
M: OPD-140 Isisa, copolímer
estirè-acrilat, opacador de pintures; qualitat comercial, possible
data d’ús caducada
C D: OPD-140
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

M: dimetilformamida Quimidroga;

O-L-01-C00-020

O-L-01-C00-015

(1-metoxi-2-propanol); qualitat
comercial, possible data d’ús
caducada
C D: metoxipropanol
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

M: White Spirit 150/200 Simar,
substitut d’aiguarràs; qualitat comercial, possible data d’ús caducada
C D: White Spirit 150/200
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-021

O-L-01-C00-026

M: monoclorbenzè Quimidroga;

M: xilè Proquibasa (D=0,872);
qualitat comercial, possible data
d’ús caducada
C D: xilè
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: contenidor d’1 m3

qualitat comercial, possible data
d’ús caducada
C D: dimetilformamida
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

M: Emuldec A-310 Proadec Quí-

micos, dispersió aquosa d’un copolímer; qualitat comercial, possible
data d’ús caducada
C D: resina sintètica
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic
Pr: bidons

M: metoxipropanol Proquibasa

qualitat comercial, possible data
d’ús caducada
C D: monoclorbenzè
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-025
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O-L-01-C00-027

O-L-01-C00-031

O-T-01-C00-161

M: Ucar Filmer IBT Proquibasa,

M: àcid acètic al 80% Simar; qua-

M: aigua clara amb SO2 dissolt i

monoisobutirat de 2,2,4-trimetil-1,3 pentadiol; qualitat comercial, possible data d’ús caducada
C D: Ucar Filmer IBT
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-028
M: solvent nafta 180/200

Quimidroga, hidrocarbur aromàtic;
qualitat comercial, possible data
d’ús caducada
C D: hidrocarbur aromàtic
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-029
M: solvents nafta Solvesso-100,
150 i 200 Proquibasa, hidrocarburs
aromàtics lleugers/pesats; qualitat comercial, possible data d’ús caducada
C D: hidrocarburs aromàtics
P: excedents de primera matèria
per canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-030
M: acetat butildiglicol Siemsgluss;
qualitat comercial, possible data
d’ús caducada
C D: acetat butildiglicol
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 50-100 kg/estoc únic
Pr: bidons

litat comercial, possible data d’ús
caducada
C D: àcid acètic
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 250-500 kg/estoc únic
Pr: contenidor d’1 m3

O-L-01-C00-032
M: alcohol benzílic Siemsgluss
(D=1.043); qualitat comercial,
possible data d’ús caducada
C D: alcohol benzílic
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 250-500 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-033
M: oli blanc parafinat (Esso) Bayol-82 Exxon; qualitat comercial;
possible data d’ús caducada
C D: oli parafinat
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 50-100 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-T-01-C00-159
M: llot de depuradora físico-quími-

ca, secat a l’aire. Elevat contingut
en clorurs i sulfats, classificat com
no perillós
C D: llot
P: procedent de depuració d’aigües
de procés que contenen tintes en
base aigua
Q F: 10-25 t/any

Pr: a convenir

altre gas derivat (SO3) de pH <1
C D: aigua + SO2
P: procedent del rentat de gasos
Q F: 25-50 t/any
Pr: a doll

O-V-01-C00-001
M: solució d’àcid sulfúric al 10%
C D: àcid sulfúric
P: procedent del sector alimentari
Q F: sense límit m3/setmana
Pr: cisterna

18 ANUNCIS

DEMANDES
01 QUÍMIC
Consultar web

D-B-01-C00-037

D-B-01-C00-043

D-B-01-C00-050

MATERIALS: àcid sulfúric al 50-

M: hidròxid càlcic, no importa

M: metanol. Preferentment proce-

Pr: a convenir

Pr: cisterna

D-B-01-C00-044

D-B-01-C00-051

M: hidròxid sòdic al 30% i al 50%
C D: NaOH
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

M: sosa càustica liquida al 25, 30
i 50%. Sense sòlids en suspensió
C D: sosa càustica
P: per a rectificació de pH
Q F: sense límit kg/esporàdica
Pr: cisterna

70%, no importa la procedència

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
àcid sulfúric

PRODUCCIÓ: per a la vaporització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit t/dia

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-01-C00-038
M: carbó actiu
C D: carbó actiu
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-01-C00-039
M: fosfat trisòdic
C D: fosfat trisòdic
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-B-01-C00-040

puresa
C D: CaOH2
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-

D-B-01-C00-045
M: bisulfit sòdic
C D: bisulfit sòdic
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-B-01-C00-047
M: aigües de procés amb contingut

M: àcid sulfúric al 98-99%
C D: H2SO4
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

en matèria orgànica, no importa
procedència
C D: matèria orgànica
P: per reutilització o tractament
Q F: sense límit/-no definit
Pr: a doll

D-B-01-C00-041

D-B-01-C00-049

M: sepiolita, absorbent
C D: sepiolita
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

M: glicerina crua o refinada
C D: glicerina
P: per a la valorització
Q F: variable kg/mes
Pr: contenidor 1000kg

dent de l’activitat farmacèutica
C D: metanol
P: per a aplicacions biològiques
Q F: sense límit kg/esporàdica

D-B-01-C00-052
M: òxid d’alumini o hidròxid
d’alumini amb una puresa >98%
C D: Al2O3 / Al(OH)3
P: per substituir primeres matèries
Q F: sense límit kg/setmana
Pr: a convenir

D-LO-01-C00-001
M: residus de banys àcids de tractaments de superfície
C D: àcids esgotats
P: per a la recuperació d’àcids
Q F: -no definitPr: a convenir

D-L-01-C00-003
M: àcid nítric, no importa proce-

dència
C D: àcid nítric
P: per a fabricació de fertilitzants
Q F: 25-50 m³/mes
Pr: a doll
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D-L-01-C00-004

O-B-02-C00-109

O-B-02-C00-143

M: solució d’amoníac, no importa

MATERIALS: EPS compactat
COMPOSICIÓ DESTACABLE:

M: bidons blaus de polietilè d’alta

procedència
C D: solució d’amoníac
P: per a fabricació de fertilitzants
Q F: 10-25 m³/mes
Pr: a doll

D-L-01-C00-015
M: residus que continguin qualsevol dels elements: potassa, fosfat o
nitrogen. No importa procedència
C D: potassa, fosfat, nitrogen
P: per a la valorització
Q F: sense límit/-no definitPr: a doll

EPS

PRODUCCIÓ: procedent de mermes i defectes de fabricació

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
2-5 t/mes

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-02-C00-134
M: resina humida de PVC, màxim
40% humitat
C D: PVC
P: procedent de producció de
resina de PVC pura
Q F: 50-100 t/mes
Pr: contenidor

O-B-02-C00-140
M: caixes de fred de porexpan, amb

tapa i cambra d’aire, netes i en perfecte estat. Mida: 70x40x40 cm
C D: EPS
P: procedents de recepció de matèria primera envasada conservada
en gel
Q F: 100-250 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-02-C00-142
M: poliestirè expandit net i triturat
C D: EPS		
P: procedent de deixalleria
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: big bag 2m3
		

densitat de 75 - 85 l de capacitat
(per bidó)
C D: polietilè d’alta densitat
P: procedent de la clarificació
(elaboració) de vi
Q F: 50-100 unitat/any
Pr: bidons
		

O-B-02-C00-147

M: PPE-NORYL (barreja d’èter

polifenilènic, poliestirè i càrrega de
vidre) triturat i separat per colors
(negre i gris)
C D: èter polifenilènic, poliestirè,
vidre
P: procedent de la fabricació per
injecció de components d’automoció de l’interior de vehicles
Q F: 5-10 t/mes
Pr: big bag 2m3
		

O-B-02-C00-148

M: retalls de planxes de porexpan.

Densitat: 20 kg/m3. Gruixos: 1, 2,
3, 4, 5, 7 i 10 cm
C D: EPS		
P: procedent de la fabricació de bases de porexpan de diferents formes
(dummies) per pastissos d’exposició
Q F: variable kg/mes
Pr: bosses
		

O-B-02-C00-149

M: plaques de poliestirè expandit

(porexpan) de 100 x 125 x 5 cm, netes
C D: EPS		
P: procedent d’embalatge industrial
Q F: 250-500 unitat/esporàdica

Pr: a convenir
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O-B-02-C00-150

O-B-02-C00-166

O-GI-02-C00-085

M: granza de polibutilè tereftalat

M: tacs de plàstic amb qualitat co-

M: retalls d’escuma de poliuretà

Q F: 2-5 t/esporàdica
Pr: paletitzat

P: procedent de procés industrial

amb retardant de flama (fibra de
vidre), color negre, qualitat comercial. Marca Valox de Sabic
C D: PBT		
P: resta d’estoc no utilitzat

O-B-02-C00-152
M: ampolles de PET compactades,
sense tap

C D: PET
P: procedents de la recollida selectiva

Q F: variable/esporàdica
Pr: bales

O-B-02-C00-165
M: rotlles de malla negra (compo-

sició: 100% HDPE) soldats amb
geotèxtil blanc (composició: 100%
PP), de 4 metres d’ample, reutilitzables sense complir les especificacions comercials en quant a
drenatge, o bé per a reciclar.
C D: HDPE i PP
P: procedent de caps i cues de
bobines.
Q F: 10-25 t/mes
Pr: paletitzat

mercial, de HDPE, PE, PP i mescla
de PP i PE. Colors diversos no uniformes. Barrejats, amb possibilitat
de separar-los i agrupar-los.
C D: PP, PE, HDPE
per purgues de màquines i canvi de
colors.
Q F: 1-2 t/mes
Pr: gàbia

O-GI-02-C00-078
M: pols de polièster amb càrregues
inorgàniques
C D: polièster
P: calibrat de planxes de polièster
Q F: 5-10 t/mes
Pr: sacs

flexible de mides 30x40x4 cm
C D: poliuretà flexible
P: procedents de fabricació de
productes ortopèdics
Q F: variable/mes

Pr: a convenir

O-T-02-C00-081
M: film retràctil, sense impressions
ni adhesius. Barrejat amb fleix,
separable segons necessitats
C D: PEBD
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 25-50 t/any
Pr: a convenir

O-T-02-C00-083

polièster
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

M: fils de tall acrílic de colors i de
polièster blanc que es generen en
la secció de telers
C D: fil acrílic i polièster
P: procedent de la fabricació de
productes tèxtils
Q F: 1.000-2.000 kg/mes
Pr: bales

O-GI-02-C00-084

O-T-02-C00-085

M: retalls d’escuma rígida de poliuretà, densitat 40 a 70, diverses
mides (aprox. 50 x 40 x 10 cm)
C D: PUR		
P: Procedents de mermes i crostes
de la fabricació de blocs de PUR
Q F: 2-5 m3/setmana
Pr: paletitzat

M: peces noves i netes de poliacetal (Delrin) de color negre, volanderes de D=12 cm
C D: Delrin
P: procedents de desmuntatge mecànic i separació manual d’altres
elements
Q F: 2-5 t/any
Pr: big bag d’1 m3/a convenir

O-GI-02-C00-079
M: pols i fragments de polièster
C D: pols de polièster
P: talls de planxes i barres de
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02 PLÁSTIC

03 METÀL·LIC

D-B-02-C00-050

D-B-02-C00-061

O-B-03-C00-036

MATERIALS: tota mena de plàstic

M: tota mena de plàstic, preferi-

MATERIALS: llots de cel·lulosa
que contenen un 10% de metall
dur (carbur de tungstè)

separat i net

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
plàstic

PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit/-no definit-

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-02-C00-058
M: deixalles, encenalls, rebaves

i retalls d’escuma de poliuretà
flexible
C D: escuma de poliuretà
P: per a substituir matèria primera
Q F: 500-1.000 kg/setmana
Pr: a doll

D-B-02-C00-059
M: plàstic provinent de l’extracció
de coure dels cables. Alt contingut
en PVC, sense o quasi sense PE,
goma o cautxú sec
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-060
M: residus de polietilè (PE) o
polipropilè (PP) d’origen postindustrial, nets i lliures de contaminació
C D: PE / PP
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/mes
Pr: a convenir

blement triturat; origen industrial
o urbà
C D: plàstic
P: per substituir primera matèria
Q F: 25-50 t/any
Pr: big bag d’1 m3

D-GI-02-C00-001
M: poliestirè expandit, no importa
la procedència ni el grau de netedat del material
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-T-02-C00-001
M: EPS net
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: 500-1.000 kg/setmana
Pr: a convenir

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cel·lulosa i metall dur
PRODUCCIÓ: procedents de
filtració d’oli i emulsió de tall amb
alt contingut de carbur de tungstè
que prové de màquines rectificadores de peces i eines de metall dur

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
10-25 t/mes

PRESENTACIÓ: big bag d’1 m3

O-B-03-C00-037
M: llots de metall dur (carbur de
tungstè) i acer que contenen restes
d’olis i emulsions de tall, consistència pastosa
C: carbur de tungstè i acer
P: procedents de procés de rectificació de peces de metall dur (carbur de tungstè) i acer mitjançant
olis de tall i emulsions de tall
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 25 l

O-B-03-C00-038
M: barres d’acer S-235, trams de
100 i 200 mm. Diàmetres (mm):
35, 30, 28 i 22.
C D: acer		
P: procedent del tall de barres
Q F: 1.000-2.000 kg/mes
Pr: paletitzat
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04 PAPER I CARTRÓ

04 PAPER I CARTRÓ

O-B-03-C00-040

O-B-04-C00-054

D-B-04-C00-013

M: peces d’acer, acer galvanitzat

MATERIALS: caixes, tapes, sepa-

MATERIALS: bidons buits de car-

electroquímicament, acer galvanitzat químicament i alumini (aliatge
6014); productes Gardobond, poden tenir recobriment de pintura;
mida 19x10,5 cm; 125 g/peça
C D: acer i alumini
P: procedents de proves de laboratori
Q F: 25-50 kg/mes
Pr: a convenir

radors i tubs de diferents mides de
cartró

O-B-03-C00-041

O-B-04-C00-057

M: pols de granallar, principalment

granalla d’acer amb alúmina (òxid
d’alumini), zirconi i restes de metall dur i grafit
C D: alúmina i zirconi
P: procedent de sorrejar/granallar
peces de metall dur
Q F: 5-10 t/any
Pr: bidons de 25 l

		
O-L-03-C00-001

M: retalls d’alumini
C D: alumini		
P: fabricació de tancaments

d’alumini
Q F: variable kg/mes
Pr: a convenir

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

tró tipus kraft, no importa mida ni
procedència, preferiblement nets

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cartró

cartró

PRODUCCIÓ: procedent

PRODUCCIÓ: per a la reutilització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

d’embalatge industrial de recepció
de matèria primera

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

variable unitat/dia
PRESENTACIÓ: a convenir

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-04-C00-014

10-25 t/any

M: tubs de cartró. Dimensions: 70

mm diàmetre exterior i 66 mm diàmetre interior. 320 mm de longitud
C D: cartró
P: restes de magatzem
Q F: 500-1.000 unitats/estoc únic
Pr: paletitzat/a convenir

O-B-04-C00-058
M: retalls de cartró ondulat sobrant
C D: cartró
P: procedents de la fabricació de
cartró ondulat
Q F: 25-50 t/mes
Pr: bales

M: paper de diari, preferiblement
de mida gran

C D: paper
P: per a la reutilització
Q F: 500-1.000 unitats/any
Pr: a doll
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05 FUSTA

05 FUSTA

O-B-05-C00-037

O-B-05-C00-106

D-B-05-C00-025

MATERIALS: palets de fusta de pi

M: serradura de fusta (aglomerat

MATERIALS: palets de fusta
usats de mides diverses

sense límit d’unitats/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

75% aprox., fusta de palets 2022% i cartró 3-4%), granulometria
0,5-1,5 mm
C D: fusta
P: procedent de la producció de
mobles
Q F: 5-10 m³/dia
Pr: a doll

O-B-05-C00-078

O-B-05-C00-108

M: serradures i encenalls
C D: fusta
P: procedent de mecanitzat de

M: serradures de fusta
C D: fusta
P: procedents del procés de tall

de diferents mides

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
palets de fusta

PRODUCCIÓ: procedents de la
recuperació

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

Q F: 2-5 m³/mes
Pr: a convenir

i mecanització de fusta per a la
producció de mobles
Q F: 2-5 t/mes

O-B-05-C00-103		

O-T-05-C00-045

fusta

M: gàbies de fusta recuperades.

Aplicables a embalatges de fusta,
bodegues, cellers, etc. Dimensions
(llargada x amplada x alçada)
interiors: 112,5 x 96 x 86 cm i
exteriors: 121,5 x 105 x 100 cm
C D: gàbies de fusta		
P: procedent de recepció de vi i
cava
Q F: 250-500 unitat/dia
Pr: caixes
			

O-B-05-C00-104		

M: serradures de fusta netes
C D: serradures de fusta		
P: tall de fustes i fabricació

d’embalatges de fusta
Q F: 1-2 t/mes		
Pr: big bag 2m³

M: palets de fusta trencats
C D: fusta
P: procedents de recepció de

matèria primera
Q F: 25-50 t/any

Pr: a convenir

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
fusta

PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit kg/dia

PRESENTACIÓ: a doll
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06 TÈXTIL

07 GOMA I CAUTXÚ

06 TÈXTIL

O-B-06-C00-081

D-B-06-C00-013		

O-B-07-C00-021

MATERIALS: retalls de teixit,

MATERIALS: base tèxtil de po-

MATERIALS: virutes i rebaves de
cautxú vulcanitzat, color negre

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

principalment sarga de polièster
cotó (diferents colors barrejats)

lièster engomada amb acrilonitril,
resistent a tracció i temperatura

teixit de polièster de cotó
PRODUCCIÓ: restes del procés
de tall de la fabricació de vestuari
laboral

tèxtil engomat

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

500-1.000 m/esporàdica
PRESENTACIÓ: bobines

25-50 kg/mes

PRESENTACIÓ: bosses

O-BU-06-C00-002

M: gorres, polaines i mascaretes

de polipropilè no teixit
C D: polipropilè no teixit
P: procedents de personal de manipulació de medicaments
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: bosses

O-L-06-C00-001

PRODUCCIÓ: substitut de matèria primera

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

D-B-06-C00-014
M: corda plana o cinta impresa de
rebuig d’etiquetes, talles, etc. d’1
a 3 cm i 2.000 m com a mínim,
preferiblement negra, no elàstica
C D: teixit
P: per a la reutilització
Q F: 1.000-2.000 m/any
Pr: bobines

M: tèxtil de poliamida amb restes

D-B-06-C00-015

de cautxú i acer
C D: poliamida
P: procedent del reciclatge de
pneumàtics fora d’ús
Q F: variable/setmana
Pr: contenidor

M: camises d’home o de dona de
màniga llarga de rebuig
C D: tela
P: per a la reutilització
Q F: 500-1.000 unitats/any
Pr: a doll

D-L-06-C00-001

M: retalls de tela tèxtil que no són
de punt
C D: tela
P: per a la reutilització
Q F: sense límit
Pr: a convenir

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
cautxú vulcanitzat
PRODUCCIÓ: procedent de
fabricació de peces de cautxú per
injecció

QUANTITAT I FREQÜENCIA:
2-5 t/mes

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-07-C00-023

M: làmines de cautxú natural per
al tancament d’envasos BottelPack, (0086 White) sense colorants, qualitat farmacèutica.
Mida: 29,9 mm diàmetre, 5 mm
alçada, 4,4 g/unitat.
C D: cautxú natural
P: excedent de primera matèria no
utilitzada, per canvi de producció.
Q F: 5-10 t/estoc únic
Pr: caixes

O-B-07-C00-028

M: bandes de cautxú de cintes de
transport en desús de 1.000 i 800
mm barrejades, en rotllos, gairebé
totes llises
C D: cautxú
P: procedents de la indústria dels
àrids
Q F: 5-10 unitats/esporàdica
Pr: a convenir

ANUNCIS 25

DEMANDES
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O-B-07-C00-029

O-GI-07-C00-008

i maquinària industrial, diverses
mides
C D: NFU
P: procedents de vehicles industrials
Q F: variable
Pr: a convenir

d’etilvinilacetat (EVA), mides
30x40x4 cm
C D: goma EVA
P: procedents de fabricació de
productes ortopèdics
Q F: variable/-no definitPr: a convenir

O-B-07-C00-030

O-L-07-C00-002

M: pneumàtics fora d’ús de camió

M: bandes de cautxú de cintes de
transport, algunes reutilitzables, de
800, 1.000 i 1.200 mm i diverses
mides de llargada
C D: cautxú
P: procedents de la indústria del
reciclatge
Q F: -no definit-/esporàdica
Pr: a convenir

O-B-07-C00-031

M: retalls de cautxú vulcanitzat (no

pneumàtics),mides aproximades
0,5 cm x 0,5 cm x 40-80 cm
C D: cautxú
P: procedents de procés d’injecció
de cautxú
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor

O-GI-07-C00-006

M: pneumàtics fora d’ús, diverses
mides
C D: NFU
P: procedents de la recollida
municipal
Q F: 5-10 unitats/setmana
Pr: a doll

M: retalls de plaques d’escuma

M: pols de cautxú recuperat de
pneumàtics fora d’ús
C D: pols de cautxú
P: procedent del trituració de pneumàtics fora d’ús
Q F: 25-50 t/mes
Pr : sacs de 25 kg

O-L-07-C00-003
M: Triturat de pneumàtic de cotxe
i camió fora d’ús de 10 x 10 cm
aprox. Conté tèxtil i metall. (Small)
C D: cautxú
P: procedent de trituració de pneumàtics fora d’ús
Q F: 100-250 t/mes
Pr: a doll

D-A-07-C00-001
MATERIALS: restes de cautxú
estirè -butadiè (SBR). No importa
mida. No procedent de pneumàtic
fora d’ús
COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cautxú

PRODUCCIÓ: per a reciclatge
QUANTITAT I FREQÜENCIA:
sense límit/-no definit-

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-07-C00-001

M: bandes de goma de cintes de
transport de 60, 70, 80, 90 o 100
cm d’amplada en desús
C D: cautxú
P: per valoritzar materialment
Q F: 50-100 m/estoc únic
Pr: a doll

D-SS-07-C00-001

M: bandes de cautxú de cintes de
transport en desús, procedents de
pedreres o altres. Mínim gruix de
10-15 mm i amplada de 250 mm
C D: cautxú
P: per a valoritzar materialment
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir
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10 RUNES I MINERALS

09 CUIR I PELL

O-T-09-C00-003

O-B-10-C00-025

O-GI-10-C00-007

MATERIALS: carnasses de pell de

MATERIALS: tortes de llots-fangs

M: pols de reble de porcellana

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

mòlta
C D: porcellana
P: procedent de fabricació de porcellana sanitària

xai refrigerades

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
carnasses

PRODUCCIÓ: procedent del descarnat de pells de xai a fàbrica de
curtits

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
1-2 t/dia

PRESENTACIÓ: a doll

O-T-09-C00-004

M: retalls de pell de xai en brut i
salada
C D: pell en brut
P: procedent de retallat de colls i
cues a fàbrica de curtits
Q F: 1-2 t/dia
Pr: a doll

minerals inerts (30% humitat,
51% òxid càlcic CaO)
minerals inerts

PRODUCCIÓ: fangs procedents de
polir terratzo, de depuradora
fisicoquímica

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable

PRESENTACIÓ: a doll

O-B-10-C00-027

M: peces trencades de formigó net;
mides diverses, fins a 40x40x4 cm
C D: formigó
P: procedents de la fabricació
de peces de formigó per
a la construcció
Q F: variable/-no definitPr: a doll

O-B-10-C00-033		

M: retalls sobrants de marbre i

granit de diferents mides icolors no
classificats
C D: marbre i granit			
P: procedents del retall de planxes
de marbre per fer taulells de cuina
i bany, graons per escales, rampes,
façanes, etc.
Q F: 2-5 t/mes
Pr: contenidor

O-GI-10-C00-006
M: reble de porcellana en cru
C D: porcellana
P: procedent de la fabricació de
porcellana sanitària
Q F: 250-500 t/mes
Pr: sacs

Q F: 250-500 t/mes
Pr: sacs

O-L-10-C00-002		

M: rebuig de ceràmica triturada,

disponible en formes i granulometries variades; per a usos diversos:
xamota, ornamental, àrids
C D: ceràmica		
P: procedent de la fabricació de
productes per a la construcció
Q F: sense límit kg/dia
Pr: a convenir

O-T-10-C00-012
M: tot-u reciclat 0/20 mm. Primer
triatge, classificat, triturat, cribat i
amb marcatge CE
C D: tot-u
P: procedent de runes, formigons i
materials petris.
Q F: variable t/setmana
Pr: a convenir
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11 ANIMALS I VEGETALS

O-B-11-C00-124
MATERIALS: matèria orgànica

d’origen animal (fems), fresca o
compostada

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

matèria orgànica
PRODUCCIÓ: procedent de
l’activitat ramadera

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
100-250 t/mes

PRESENTACIÓ: a doll

O-B-11-C00-139
M: pèl·lets de matèria orgànica

seca (pellofa de cafè), mides aproximades: 20 cm de llarg i 8 cm de
diàmetre, compactació lleugera
C D: matèria orgànica seca
P: procedents d’elaboració de producte alimentari
Q F: 10-25 t/any
Pr: a doll

O-B-11-C00-142
M: llot d’EDAR biològica (CER
070512)
C D: llot
P: procedent de depuradora biològica, extret amb centrífuga
Q F: 10-25 t/setmana
Pr: contenidor

O-B-11-C00-143
M: residus de plantes vegetals
(CER 020304)
C D: residus de plantes vegetals
P: procedents del procés
d’extracció de la planta vegetal
amb solvent (un cop s’ha recuperat
el solvent)
Q F: 25-50 t/mes
Pr: GRG o IBC

11 ANIMALS I VEGETALS

O-B-11-C00-145

M: residus d’aigua i gelatina
d’origen animal
C D: gelatina
P: procedent de l’elaboració
d’embotits
Q F: 250-500 kg/setmana
Pr: a convenir

O-L-11-C00-005

M: oli de sèsam Siemsgluss; qualitat comercial, possible data d’ús
caducada
C D: oli de sèsam
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons

D-B-11-C00-029
MATERIALS: aigües amb contingut orgànic, sense detergents,
per exemple, de neteja de circuits
d’indústria agroalimentària
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
líquid orgànic

PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable

PRESENTACIÓ: cisterna

D-B-11-C00-045

M: residus amb contingut en nitro-

gen, fòsfor i potassi, preferiblement
sòlids
C D: matèria orgànica
P: per a la gestió com a subproducte
Q F: sense límit /-no definitPr: a convenir

D-B-11-C00-046

M: oli vegetal usat, no importa la
procedència
C D: oli vegetal
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definitPr: bidons

D-B-11-C00-048

M: residus d’indústries agroramaderes que continguin nitrogen, fòsfor
o potassa
C D: nitrogen, fòsfor o potassa
P: aplicable a fertilitzants
Q F: sense límit/dia
Pr: a doll
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D-B-11-C00-049

D-L-11-C00-010

O-B-12-C00-008		

M: matèria orgànica d’origen agro-

M: fems de pollastre, guatlla i galli-

MATERIALS: 22 tones oli tèrmic

alimentari: restes, fangs.
C D: matèria orgànica
P: per a la valorització
Q F: variable
Pr: a convenir

D-J-11-C00-003
M: residus de tota mena amb

elevat contingut en greix procedents de la industria oleícola o del
biocombustible; gomes de biocombustible, fons de dipòsits, llots de
rentat, terres de filtració, etc.
C D: residus amb greix
P: no importa la procedència; per
a la valorització
Q F: sense límit t/dia
Pr: cisterna

D-J-11-C00-004
M: tota mena de residus indus-

trials agroalimentaris amb elevat contingut en greix vegetal o
animal, líquid o sòlid; olis usats,
salses, mantegues, aliments caducats, xocolata, sabons, gelats, etc.
C D: greix vegetal o animal
P: no importa la procedència; per
a la valorització
Q F: sense límit t/dia
Pr: cisterna

D-L-11-C00-007

M: oli vegetal usat de cuina
C D: oli vegetal
P: per al reciclatge
Q F: sense límit kg/mes
Pr: bidons

na de recria
C D: fems
P: per a la valorització
Q F: variable t/dia
Pr: a convenir

D-L-11-C00-012
M: residus amb contingut en nitrogen, fòsfor i potassi. No importa
procedència
C D: residu orgànic
P: per a substituir primeres matèries
Q F: sense límit kg/dia
Pr: a convenir

D-L-11-C00-013
M: residus que continguin qualsevol dels elements: potassa, fosfat o
nitrogen. No importa procedència
C D: potassa, fosfat, nitrogen
P: Per a la valorització
Q F: sense límit/-no definitPr: a doll

Dowtherm, qualitat comercial.
Barreja eutèctica d’òxid de difenil
(73%) i bifenil (27%)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: oli
tèrmic		
PRODUCCIÓ: excedent de primera
matèria per canvi de producció
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 1025 t/estoc únic		
PRESENTACIÓ: a doll
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13 FERRALLA I ESCÒRIA
DE SIDERÚRGIA
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13 FERRALLA I ESCÒRIA
DE SIDERÚRGIA

Consultar web

O-L-13-C00-003

D-B-13-C00-012

O-B-14-C00-060

MATERIALS: acer amb restes de

MATERIALS: banyeres d’alumini

MATERIALS: retalls de paper

cautxú i poliamida

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
acer		

PRODUCCIÓ: procedent de trituració de pneumàtics fora d’ús

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable/mes

PRESENTACIÓ: contenidor

O-B-13-C00-014
M: Peces metàl.liques planes de

diferents materials (aceR, alumini,
inoxidable)i diferents gruixos (0,510mm), amb formes diferents (rodones, quadrats, i altres). Es poden
separar per material i forma.
C D: metall
P: Procedent de perforar la xapes
mitjançant pemses o punxonadores
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: a convenir

procedents de remolcs de camions
per desballestar
COMPOSICIÓ DESTACABLE: Al
PRODUCCIÓ: per recuperar i
reutilitzar

i PE

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

sense límit/-no definitPRESENTACIÓ: a doll

d’alumini i polietilè nets

COMPOSICIÓ DESTACABLE: Al
PRODUCCIÓ: procedents de procés d’envasatge de material sanitari
variable kg/dia

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-14-C00-061

M: embalatge industrial de fred
(ice-pak), reutilitzable i net. Recipients hermètics amb líquid congelable, mida aproximada
20x20x3 cm
C D: ice packs
P: procedent de recepció de material electrònic
Q F: 100-250 unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-14-C00-073

M: pols de grafit pur
C D: grafit		
P: procedent de mecanització de
peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 200 l

O-B-14-C00-074

M: peces de grafit pur trencades,
mides aproximades 2-15 cm

C D: grafit		
P: procedents de material de suport
a forn de sinterització
Q F: 100-250 kg/mes
Pr: bidons de 200 l
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O-B-14-C00-077

O-B-14-C00-090

10% de metall dur (carbur de tungstè)
C D: cel·lulosa i metall dur
P: procedents de filtració d’oli i
emulsió de tall amb alt contingut
de carbur de tungstè que prové de
màquines rectificadores de peces i
eines de metall dur
Q F: 10-25 t/mes
Pr: big bag d’1 m3

mercial, de HDPE, PE, PP i mescla de
PP i PE. Colors diversos no uniformes.
Barrejats, amb possibilitat de separarlos i agrupar-los.
C D: PP, PE, HDPE
P: procedent de procés industrial
per purgues de màquines i canvi de
colors.
Q F: 1-2 t/mes
Pr: gàbia

M: llots de cel·lulosa que contenen un

O-B-14-C00-082

M: sacs de jute net (producte natural)
que han contingut producte alimentari
C D: jute
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-085

M: panells aïllants acústics Ecoplak

Innova de 2.000x1.000x70 mm,
densitat 572 kg/m3; fabricats a partir
d’aglomerat de trituració de moqueta
de vehicles amb un 4% de resina de
poliuretà
C D: pantalla acústica
P: restes d’estoc en desús en bon estat
Q F: 100-250 unitats/estoc únic
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-087
M: llots de depuradora d’indústria
paperera amb tractament fisicoquímic i biològic; matèria seca 22,6%,
matèria orgànica 56,6%; pH= 8,1
C D: llot
P: procedents del tractament
d’aigües en el procés productiu

Q F: 250-500 t/mes
Pr: contenidor d’1 m3

M: tacs de plàstic amb qualitat co-

O-B-14-C00-091

M: rotlles de malla negra (composició:
100% HDPE) soldats amb geotèxtil
blanc (composició: 100% PP), de 4
metres d’ample, reutilitzables sense
complir les especificacions comercials en quant a drenatge, o bé per a
reciclar.
C D: HDPE i PP
P: procedent de caps i cues de
bobines.
Q F: 10-25 t/mes
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-092

M: peces metàl.liques planes de diferents materials (acer, alumini, inoxidable)i diferents gruixos (0,5-10mm),
amb formes diferents (rodones,
quadrats, i altres). Es poden separar
per material i forma.
C D: metall
P: procedent de perforar la xapes
mitjançant pemses o punxonadores
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: a convenir

O-BU-14-C00-001
M: bosses de 250 g de silicagel
(diòxid de silici granular i porós),
absorbent de la humitat
C D: silicagel
P: procedent de l’embalatge de
primera matèria
Q F: 1-2 t/mes
Pr: paletitzat / a convenir

O-L-14-C00-009

M: acer amb restes de cautxú i
poliamida

C D: acer		
P: procedent de trituració de pneumàtics fora d’ús

Q F: variable/mes
Pr: contenidor

O-L-14-C00-010

M: cendres procedents de crema de
biomassa garbellades a 2 mm
C D: cendres
P: procedents de la crema de
biomassa
Q F: 1.000-2.000 t/-no definitPr: a doll

O-T-14-C00-002

M: 13.000 m2 en bobina de film
compost d’embalatge secundari,
Roulovinyl (PVC+PE+Al): amplada
1320 mm, gruix total 63,7 micres
(PVC 90 g/m2; malla PE 5x5 mm
20 g/m2; alumini 33 g/m2)
C D: PVC+PE+Al
P: excedent de producte que
s’ha deixat de fabricar
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir
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O-T-14-C00-004

M: llot de depuradora físico-química,
secat a l’aire. Elevat contingut en clorurs i sulfats, classificat com no perillós
C D: llot
P: procedent de depuració d’aigües
de procés que contenen tintes en
base aigua
Q F: 10-25 t/any
Pr: a convenir

D-B-14-C00-022

O-B-15-C00-022

MATERIALS: cable de coure, no

MATERIALS: contenidors de

importa material de recobriment

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cable		

PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

sense límit/-no definitPRESENTACIÓ: a convenir

D-HU-14-C00-001

M: residus de materials compostos

de plàstic i metalls (alumini i altres
metalls no fèrrics), com ara film
d’envasos alimentaris, CD-DVD, etc.
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització material
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-L-14-C00-002

M: cendres procedents de la crema
de biomassa o similar
C D: cendres
P: per a la valorització
Q F: sense límit kg/dia
Pr: a doll

1.000 l

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: procedent del reciclatge

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-15-C00-041

M: palets de fusta de pi en bones
condicions, diferents mides
C D: palets de fusta
P: procedents de la recuperació
Q F: sense límit unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-125

M: caixes de cartró dur+ palet.
Capacitat: fins a 1.000 kg. Mides
(cm): Caixa: 81 llarg x 73 ample x
53 alçada. Palet: 79,5 llarg x 70
ample x 12 alçaca. Pes total: caixa
+ palet: 16 kg.
C D: box palet
P: procedents de recepció de
material (peces de forja)
Q F: 10-25 unitats/mes
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-148

M: palets de fusta, reutilitza-

bles. Diverses mides: 120x120,
115x115, 128x96, 114x114,
120x93
C D: palets de fusta		
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 25-50 t/any		
Pr: a convenir
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O-B-15-C00-149

O-B-15-C00-155

tapa i cambra d’aire, netes i en perfecte estat. Mida:70x40x40 cm
C D: EPS		
P: procedents de recepció de matèria primera envasada conservada
en gel
Q F: 100-250 unitats/mes
Pr: a doll

europea, de 115x155 cm, en bon
estat i reutilitzables
C D: fusta
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 10-25 unitats/mes
Pr: a doll

M: caixes de fred de porexpan, amb

O-B-15-C00-150

M: sacs de jute net (producte

natural) que ha contingut producte
alimentari
C D: jute		
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana		
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-152

M: palets usats en bon estat (sense
tractament fitosanitari).
C D: palets		
P: procedent de processos productius.
Q F: 50-100 kg/esporàdica
Pr: a doll
		

O-B-15-C00-153

M: gàbies metàl·liques (acer soldat,

amb tractament superficial zincatbicromat) per ampolles troncocòniques de diverses mides, apilables
5/1, en bon estat. Dimensions de
la gàbia: exterior 1.210 x 1.150 x
1.150 mm; interior 1.120 x 953 x
990 mm; Pes net 90 kg.
C D: gàbies		
P: procedent de recuperació del
sector del vi i cava
Q F: 1.000-2.000 unitat/mes
Pr: a doll

M: palets de fusta fora de mida

O-B-15-C00-157

M: palets de fusta per a bobines,
en bon estat i reutilitzables
C D: palets de fusta
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 10-25 t/esporàdica
Pr: a doll

O-B-15-C00-158
M: big bags d’1 m3 totalment nets
i reutilitzables; han contingut producte alimentari sec, no deixa pols
C D: big bag
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 250-500 unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-160

O-GI-15-C00-065

M: big bags de 1.000 kg que han
contingut material d’origen vinícola
(tartrat de calci); no contenen cap
tipus de residu perillós
C D: big bags
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 100-250 unitats/estoc únic
Pr: a doll

O-L-15-C00-004

M: bidons de cartró amb tapa i anella metàl·lica, nets i en bon estat,
reutilitzables. Mida aproximada 40
cm diàmetre i 60 cm alt
C D: bidons		
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 100-250 unitat/mes
Pr: a doll

O-NA-15-C00-003

M: 3.000 big bags, han contingut
producte alimentari o plàstic, diverses mides
C D: sacs
P: excedent de producte
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir

M: caixes isotèrmiques netes i

O-NA-15-C00-005

amb tapa de poliestirè expandit, de
50x40x40 cm, per a transport de
producte fresc; reutilitzables
C D: EPS
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 50-100 kg/mes
Pr: a doll

propilè, impresos, de boca oberta,
nous. Mides: 57 x 92 (50.000 unitats) i 30 x 62 cm (16.000 unitats)
C D: sacs
P: excedent de producte
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir

M: 65.000 sacs de ràfia de poli-
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DEMANDES

15 ENVASOS
I EMBALATGES
Consultar web

D-B-15-C00-005
MATERIALS: contenidors de

1.000 l

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: per al reciclatge

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-15-C00-010

M: palets de fusta usats tots tipus
i mides
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-15-C00-016

M: palets de plàstic, no importa
estat

C D: palets
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: -no definitPr: a convenir

D-B-15-C00-024

M: palets de fusta mides estàndard
i especials
C D: palet
P: per al reciclatge
Q F: 500-1.000 unitats/setmana
Pr: -no definit-

D-GI-15-C00-001

M: palets de fusta de diverses
mides
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/setmana
Pr: a doll

D-HU-15-C00-001

M: residus de materials compostos
de plàstic i metalls (alumini i altres
metalls no fèrrics), com ara retalls
i defectuosos de film d’envasos
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització material
Q F: sense límit
Pr: a convenir

