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LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE:

L'HIDRÒXID CÀLCIC
NOM DE LEMPRESA:

QUÍMICA BÁSICA, SA
MUNICIPI:

Castellbisbal
ACTIVITAT:

Fabricació i envasament d'acetilè
PLANTILLA:

8 treballadors
PERSONA DE CONTACTE:

Ramon Castella, cap tècnic
ADREÇA ELECTRÒNICA:

castella.r@carburos.com

BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA

PG 03

CP

LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE: L'HIDRÒXID CÀLCIC

CAS PRÀCTIC

PROCÉS PRODUCTIU QUE GENERA EL
SUBPRODUCTE
Fabricació de l'acetilè
L'acetilè és un gas combustible i inflamable, d'olor molt característica i més
lleuger que l'aire. S'obté per reacció del carbur càlcic amb aigua i produeix
una reacció molt exotèrmica.
C2Ca (carbur càlcic) + 2H2O

C2H2 (acetilè) + Ca(OH)2 (hidròxid càlcic) + calor (Q)

L'acetilè se subministra en ampolles d'acer omplertes amb una massa porosa
lliure d'amiant i impregnada d'acetona, en la qual l'acetilè es dissol a pressió,
obtenint una absoluta seguretat de manipulació.

Usos de l'acetilè:
 Soldadura d'acers al carboni i
soldadura forta (brazing).
 Desbarbatge i neteja.
 Projecció de materials
micropolvoritzats (metal·lització).
 Tallat amb pols de ferro i oxitall
d'acers.

 Tractament d'alleugeriment de
tensions, tremp superficial i
escarpat.
 Abalisaments marins.
 Espectrometria d'absorció atòmica.
 Síntesi orgànica.

Procés de fabricació de l'acetilè:
CARBUR
CÀLCIC
(C2Ca)

AIGUA
(H2O)
ACETILÈ
GAS (C2H2)

SORTIDA A
ENVASAMENT

HIDRÒXID
CÀLCIC
Ca (OH)2

SORTIDA COM A
SUBPRODUCTE

REACTOR
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EL SUBPRODUCTE: HIDRÒXID CÀLCIC
La reacció entre les matèries primeres (aigua i carbur càlcic) genera l'acetilè
en forma de gas i una solució d'hidròxid càlcic en forma líquida, que és el
residu que gestionarem com a subproducte. El codi CER del residu és el
060201 i està classificat com a residu especial.
Posteriorment, aquest hidròxid càlcic en estat líquid pot ser premsat i s'obté
un sòlid (vegeu fotografia).
Estat líquid de la solució
d'hidròxid càlcic

Composició del subproducte:
La composició de l'hidròxid càlcic, en estat sòlid o líquid, permet que aquest
pugui ser gestionat com a subproducte en diferents sectors industrials, com
a substitutiu d'algunes matèries primeres.

En estat líquid (hidròxid càlcic)

En estat sòlid (hidròxid càlcic)

 Aigua: 80% a 85%

 Aigua: 55% a 60%

 Hidròxid càlcic: 15% a 20%

 Hidròxid càlcic: 40% a 45%

 pH: 11 a 13

 pH: 11 a 13

 Metalls <0,01%

 Metalls <0,01%
Estat sòlid de la solució
d'hidròxid càlcic
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USOS DEL SUBPRODUCTE
Aplicacions de l'hidròxid càlcic en diferents sectors
industrials:
 Neutralització d'aigües àcides
 Coagulant per a la formació d'òxids metàl·lics
 Estabilització de fangs en depuradores d'aigües residuals
 Aportació de calç en el procés de fabricació de ciment

Avantatges en la utilització de l'hidròxid càlcic:
 Depuradores d'aigües residuals: substitueix el reactiu bàsic (matèria
primera) necessari per a la neutralització, coagulació i estabilització de
fangs.
 Procés de fabricació del ciment: substitueix la calç com a matèria primera
que s'afegeix en el procés de fabricació del ciment.

Utilització en estat líquid:

Utilització en estat sòlid:

HIDRÒXID CÀLCIC
(LÍQUID) Ca (OH)2

NEUTRALITZACIÓ
D'AIGÜES ÀCIDES
EN PROCESSOS
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COAGULANT PER A
FORMACIÓ D'ÒXIDS
METÀL·LICS

HIDRÒXID CÀLCIC
(SÒLID) Ca (OH)2

ESTABILITZACIÓ
DE FANGS EN
DEPURADORES

APORTACIÓ DE CALÇ
EN FABRICACIÓ
DE CIMENTS
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FUNCIONAMENT DE LA
BORSA DE SUBPRODUCTES
DE CATALUNYA

Un subproducte és el residu que
s'utilitza com a substitut d'un
producte comercial o una primera
matèria. Aquesta reutilització és
possible sense necessitat de
sotmetre'l a operacions de tractament
significatives.
La utilització de subproductes com
a primera matèria 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.
La figura legal del subproducte només
és present a Catalunya, tot i que les

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,
evitant així que els residus acabin a
l'abocador.

Per fer la inscripció a la BSC cal
omplir les dades de la fitxa
d'inscripció al web
www.subproductes.com o bé enviar
aquestes mateixes dades de contacte

empreses de la resta de comunitats
poden intercanviar residus amb el
consentiment de la seva autoritat
ambiental.

QUÈ ÉS UN
SUBPRODUCTE?

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
lAgència de Residus de Catalunya
que el declara com a subproducte.
Veure documentació necessària a
www.arc-cat.net/ca/ccr/subproductes/

Amb aquesta finalitat, la BSC
organitza, conjuntament 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.

QUÈ ÉS LA BORSA
DE SUBPRODUCTES
DE CATALUNYA?

Hi ha altres borses de subproductes
a l'Estat espanyol i es poden consultar
cada una individualment.

a la Secretaria de la BSC o a
qualsevol cambra de comerç. Per
accedir als seveis de la BSC és
requisit indispensable estar-hi inscrit.
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COM FUNCIONA
LA BSC?

Els anuncis d'ofertes i demandes
de subproductes apareixen al web
www.subproductes.com i es
publiquen en forma d'anunci al
butlletí de la BSC, i s'envia també
en format electrònic.
CODIFICACIÓ OFERTA
O= Oferta

O-B-01-C00-164
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

D-B-01-C00-019
M: restes glicòliques de qualsevol procedència
C D: glicols
P: per a la recuperació de glicol
Q F: sense límit/-no definit Pr: a convenir

COM INSERIR
UN ANUNCI

COM ACONSEGUIR
INFORMACIÓ DE
LES OFERTES I
DEMANDES DE
SUBPRODUCTES
Borsa de Subproductes de Catalunya
Avinguda Diagonal, 452
08006 BARCELONA
Tel. 93 217 44 55
Fax 93 237 30 97
info@subproductes.com
www.subproductes.com
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O-B-01-C00-164

CODIFICACIÓ DEMANDA
D= Demanda

D-B-01-C00-019

Aquests anuncis es troben codificats
de manera que en cap cas es pot
accedir a les dades de les empreses
que han insertat l'anunci. 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 inscrites
poden contactar amb empreses
interessades a utilitzar aquests
residus com a primera matèria. 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.

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 del
web, o fent arribar la mateixa
informació mitjançant fax o correu
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.

Un cop feta la consulta de les ofertes
i demandes a través del web o el
butlletí, es poden fer arribar els codis
dels anuncis a la Secretaria de la
BSC en línia o mitjançant fax o correu
postal.

La BSC, en rebre la petició
d'informació atendrà el requeriment
i farà arribar a l'empresa la informació
sol·licitada mitjançant correu
electrònic. Per obtenir les dades cal
estar inscrit o fer prèviament la
inscripció a la BSC.

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 és sempre
responsabilitat del titular la gestió i
manipulació adient.
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OFERTES
O-B-01-C00-164
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

O-B-01-C00-145
M: àcid clorhídric amb 0,5%
de clorur ferrós
C D: àcid clorhídric, clorur
ferrós
P: neteja
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-014
M: pastes de refineria
C D: sals sòdiques d'àcids
grassos
P: procedent de la
neutralització d'olis
Q F: 25-50/mes
Pr: cisterna

O-B-01-C00-017
M: solució de clorur d'alumini
10%
C D: clorur d'alumini, H2O
aigua
P: procedent de la síntesi
orgànica
Q F: 1-2/any
Pr: cisterna

O-B-01-C00-166
M: sulfat sòdic anhidre
C D: sulfat sòdic
P: procedent de la
neutralització d'àcid sulfúric
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-030
M: solució aquosa amb alt
contingut en tensioactius
C D: tensioactius
P: procedeix del rentat d'unitats
de procés
Q F: 10-25/mes
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-031
M: dissolució de sosa càustica
C D: NaOH
P: procedent de les aigües de

rentat d'unitats de procés
Q F: 10-25/mes
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-040
M: tetrahidrofuran
C D: tetrahidrofuran
P: procedent de cromatografia
líquida
Q F: 5-10/mes
Pr: ampolles

O-B-01-C00-048
M: solució de polialcohols
(trimetilolpropà, neopentilglicol
20-25%, aigua 75-80%)
C D: solució de polialcohols
(trimetilolpropà,
neopentilglicol, aigua)
P: procedent de les
condensacions d'esterificació
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-050
M: dissolució de sosa càustica
7-8 graus, beril·li 12%
C D: sosa càustica i beril·li
P: procedent de la
mercerització de cotó
Q F: 10-25/setmana
Pr: cisterna

O-B-01-C00-071
M: solució aquosa de bromur
sòdic 49%
C D: NaBr
P: subproducte de procés de
síntesi
Q F: 5-10/any
Pr: a convenir

O-B-01-C00-079
M: productes semiesgotats per
al poliment químic de
superfícies metàl·liques
C D: Fe 23 g/l
P: tractament de superfícies
metàl·liques
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-081
M: sulfat ferrós cristal·litzat
C D: FeSO4
P: decapatge de canonades
d'acer
Q F: 1-2/mes
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-B-01-C00-083
M: metanol 99% puresa, aigua
2%
C D: metanol
P: procedent de destil·lació
Q F: 100-250/any
Pr: cisterna

O-B-01-C00-084
M: solució alt contingut en
clorur ferrós
C D: clorur ferrós, clorur fèrric
P: procedent de decapatge
Q F: 25-50/setmana
Pr: cisterna

O-B-01-C00-088
M: alúmina activada tipus
F200 en boles de 3,2 mm
diàm.
C D: òxid d'alumini 93,1%
(Al2O3)
P: procedent d'adsorció de la
humitat d'aire net
Q F: 250-500/any/bidons 200
litres
Pr: - no definit -

O-B-01-C00-092
M: aigua 89%, glicol 11%
(etilenglicol 76%, dietilenglicol
23%, altres 1%)
C D: aigua glicòlica
P: procedent de la síntesi de
polièsters
Q F: 10-25/mes
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-148
M: bòrax 10, àcid bòric,
carbonat sòdic. Disponible
especificació tècnica
C D: conservador de la fusta
P: excedent de producte
comercial en perfecte estat
Q F: 10-25/estoc únic
Pr: sacs

O-B-01-C00-151
M: barreja d'òxid cròmic i àcid
sulfúric esgotada
C D: barreja cròmica
P: procedent del mordentat de
plàstics
Q F: 50-100/mes
Pr: bidons 25 litres

O-B-01-C00-162

laboratori
Q F: 25-50/mes
Pr: bidons 25 litres

O-B-01-C00-133

M: solució de metanol al 5060% en aigua
C D: metanol
P: procedent de destil·lació
Q F: 500-1.000/any
Pr: cisterna

M: additiu anticorrosió per a
calderes de fueloil, dispersió
de clorur de magnesi i clorur
de manganès en aigua i
dissolvent, en bombones de
plàstic de 60 kg
C D: additius
P: resta de producte de qualitat
comercial per cessament de
producció
Q F: 500-1.000/estoc únic
Pr:

O-B-01-C00-120

O-B-01-C00-165

O-B-01-C00-115

M: acetat d'etil
C D: acetat d'etil
P: procedent de la producció
d'àcids grassos omega 3
Q F: 2-5/any
Pr: bidons 200 litres

O-B-01-C00-123
M: clorur amònic humit, de
qualitat i puresa variable
C D: clorur amònic
P: subproducte de procés de
síntesi orgànica
Q F: 250-500/dia
Pr: a convenir

O-B-01-C00-161
M: aigües fenòliques 3-5%,
fenol lliure 0,5-1%, formol
lliure 94%
C D: aigua pH àcid
P: procedent de síntesi de
resines fenòliques
Q F: 25-50/dia
Pr: a convenir

O-B-01-C00-125
M: sulfat sòdic decahidratat
C D: sulfat sòdic decahidratat
P: procedent de procés de
síntesi química
Q F: variable
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-B-01-C00-132
M: solució 40% de
monometilamina, qualitat
comercial, en bidons metàl·lics
de 180 kg
C D: monometilamina
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 500-1.000/estoc únic
Pr:

M: sacs de grafit pulverulent
per a la síntesi de resines, de
qualitat comercial
C D: grafit
P: primera matèria en desús
Q F: 2-5/estoc únic
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-B-01-C00-135
M: sulfit sòdic heptahidratat
C D: sulfit sòdic heptahidratat
P: restes de producte comercial
Q F: variable
Pr: sacs

O-B-01-C00-136
M: solució de clorur ferrós
C D: clorur ferrós
P: procedent de decapatge de
ferro amb àcid clorhídric 33%
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-137
M: solució 11% de molibdat i
18,5% de polifosfat, producte
de qualitat comercial per al
tractament d'aigües
C D: inhibidor de la corrosió
P: procedent d'excedent de
producció de producte
inhibidor de la corrosió
Q F: 10-25/estoc únic
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-159
M: white spirit amb 25% de
ciclohexanona
C D: white spirit
P: procedent de barreja a partir
de productes purs
Q F: 2-5/estoc únic
Pr: bidons

M: acetona 97%, àcid perclòric
0,3%, resina 2%
C D: acetona
P: procedent d'analítica de
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O-B-01-C00-155
M: solució d'isopropanol
55-70% amb traces de
tensioactius
C D: isopropanol
P: procedent de procés
d'esterificació
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-156
M: barreja de sabons d'origen
vegetal, alcohols i aigua
C D: aigua sabonosa amb
alcohol
P: refinació d'èsters d'àcids
grassos i alcohols
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-160
M: àcid clorhídric 30%
C D: HCl
P: procedent de la fabricació
de productes organofluorats
Q F: 250-500/setmana
Pr: a doll

O-B-01-C00-163
M: líquid amb un 15-20% de
matèria seca i un 20% de potassi s.m.s. aproximadament.
CE 15 dS/m ext. 1:5 Metalls
pesants en valors ínfims
C D: solució aquosa
P: procedent de l'evaporació
d'aigua de rentat de llana
Q F: 500-1.000/any
Pr: a doll

O-B-01-C00-167
M: dissolució d'amoníac al 1620%
C D: amoníac
P: dissolució derivada de la
síntesi de procés productiu
Q F: 2-5/mes
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-170
M: mescles de pigments d'òxid
i hidròxid de ferro (més aviat
marró)
C D: pigments
P: procedent de la neteja de
mescladores i molins
Q F: 50-100/esporàdica
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-B-01-C00-171
M: 50.000 litres fuel tipus C
C D: fuel

PG 10

P: procedents de canvi de
combustible a les calderes
Q F: - no definit Pr: a doll

metàl·liques, sense
comercialitzar
Q F: 1-2/estoc únic
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-172

O-B-01-C00-179

M: sofre 98% de puresa, en
forma de pols seca
C D: sofre
P: procedent de dessulfuració
de gasos
Q F: 5-10/setmana
Pr: a convenir

M: dietanolamina, color negre,
sense especificar puresa
C D: decapant de pintures
P: primera matèria defectuosa
Q F: 1-2/estoc únic
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-174
M: banys fixadors esgotats;
composició bàsica: aigua 4050% i tiosulfat d'amoni 4050%
C D: banys fixadors
P: procedent de revelatge de
fotolits de la indústria gràfica
Q F: 500-1.000/any
Pr: garrafes plàstic

O-B-01-C00-175
M: banys reveladors esgotats,
producte nociu. Composició
bàsica: aigua 60-65%, sulfit
de potassi 10-15%, altres 2030%
C D: banys reveladors
P: procedent del revelatge de
fotolits i planxes de la indústria
gràfica
Q F: 100-250/mes
Pr: garrafes plàstic

O-B-01-C00-176
M: sal amb restes de matèria
orgànica
C D: clorur sòdic
P: procedent de sacs trencats
i dessalatge de tripa d'embotir
Q F: 1-2/mes
Pr: bidons 200 litres

O-B-01-C00-177
M: clorur de metilè 90%,
acetona 10% per al decapatge
de pintures
C D: decapant
P: primera matèria defectuosa
Q F: 1-2/estoc únic
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-178
M: barreja cròmica dòxid de
crom 20%, àcid fluorosilícic
20%, qualitat comercial
C D: barreja cròmica
P: estoc de producte per al
tractament de superfícies

O-B-01-C00-180
M: peròxid d'hidrogen de
qualitat comercial, caducat,
en garrafes de 5 litres i flascons
de 150 ml
C D: H2O2
P: producte comercial caducat,
fora d'especificació
Q F: - no definit Pr: paletitzat

O-B-01-C00-181
M: sulfat d'amoni parcialment
cristal·litzat
C D: sulfat amònic
P: procedent de procés
evaporatiu
Q F: 50-100/mes
Pr: cisterna

O-B-01-C00-182
M: glicol barrejat amb
desemmotllant
C D: glicol
P: procedent de fuites de
circuit hidràulic
Q F: 25-50/dia
Pr/ Tr: a convenir / a convenir

O-B-01-C00-183
M: tortes de filtre premsa
(carbonat càlcic, 70%, i
carbonat magnèsic, 30%, amb
un 42% d'humitat)
C D: carbonats
P: procedents de depuració
fisicoquímica d'aigües
carbonatades
Q F: 10-25/mes
Pr/ Tr: a convenir / a convenir

O-B-01-C00-185
M: solució de sosa al 17%,
amb traces de clorur fèrric i
greixos saponificables
C D: NaOH
P: procedent de neteja de tancs
Q F: 50-100/esporàdica
Pr/ Tr: a convenir / a convenir

O-B-01-C00-186

O-T-01-C00-139

M: vernís transparent per a
plàstics (poliuretà dos
components, assecat ràpid,
resistent a la intempèrie)
C D: poliuretà
P: excedent de producció
Q F: 1-2/estoc únic
Pr/ Tr: bidons / a convenir

M: solució de sulfat amònic
21% sulfats i 8% amoni
C D: sulfat amònic
P: procedent de l'eliminació
d'amoníac a les aigües
residuals
Q F: 5-10/mes
Pr: a doll

O-B-01-C00-187

O-T-01-C00-127

M: laca nitro per a fusta,
transparent i diversos colors
C D: laca nitro
P: excedent de producció
Q F: 1-2/estoc únic
Pr/ Tr: a convenir / a convenir

M: barreja de dissolvents
orgànics, 80% isopropanol,
20% butanona
C D: dissolvent orgànic
P: procedent de neteja de
juntes goma-metall
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-GI-01-C00-089
M: retalls de fibra de vidre mat
200 /mat 300/mat 450 /
rovimat 500300
C D: fibra de vidre
P: procedent de la fabricació
de carcasses
Q F: 100-250/mes
Pr: caixes

O-GI-01-C00-090
M: fosfat sòdic
C D: fosfat sòdic
P: fabricació de principis actius
Q F: 5-10/any
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-GI-01-C00-114
M: carbonat de bari en pols,
qualitat comercial
C D: carbonat de bari
P: matèria prima en desús per
canvi de producció
Q F: 5-10/estoc únic
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-T-01-C00-055
M: fòsfor pur, qualitat de
laboratori
C D: fòsfor
P: restes de primera matèria
per canvi de producció
Q F: 50-100/estoc únic
Pr: bidons 25 litres

O-T-01-C00-129
M: solució àcid sulfúric 3035% amb 45-65 mg/l de
contingut
C D: H2SO4
P: procedent de decapatge
electroquímic
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

O-T-01-C00-138
M: àcid sulfúric 86%
C D: H2SO4
P: procedent de l'assecat
d'H2SO4 fins a concentració
superior
Q F: 25-50/mes
Pr: cisterna

O-T-01-C00-141
M: àcid sulfúric de riquesa
99,23%, residu calcinació
0,012%, ferro 25 mg/kg, plom
< 1 mg/kg (17.000 litres)
C D: àcid sulfúric
P: primera matèria fora
d'especificació
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: contenidor 1 m3

O-T-01-C00-059
M: àcid clorhídric 35%,
impureses de fe <50 ppm
C D: HCl
P: procedent de la fabricació
d'àcid clorhídric
Q F: 10-25/mes
Pr: a doll
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D-B-01-C00-019

O-B-02-C00-085

O-B-02-C00-056

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

MATERIALS: film tipus
sandwich de propiamida i
paper
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
propiamida paper 60 g/m2
PRODUCCIÓ: restes de
fabricació d'embolcalls per
esterilització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
5-10 / setmana
PRESENTACIÓ: a convenir

M: restes de procés de PBT
triturades
C D: poli (tereftalat de butilè)
P: procedents d'injecció de
plàstics
Q F: 2-5/mes
Pr: contenidor flexible 1 m3

D-B-01-C00-020
M: àcid nítric, no importa
presentació
C D: HNO3
P: per usar en l'agricultura
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-LL-01-C00-013
M: matèria orgànica de
procedència ramadera o
industrial
C D: matèria orgànica
P: per compostar
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-T-01-C00-012
M: alumini procedent
d'empreses anoditzadores o
d'arts gràfiques
C D: alumini
P: per a obtenció de sulfat
d'alumini
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a convenir

D-T-01-C00-013
M: clorur ferrós, solució
procedent del decapatge de
ferro amb HCl
C D: clorur ferrós
P: per tractar-lo i obtenir clorur
fèrric
Q F: 50-100/setmana
Pr: a convenir

O-B-02-C00-010
M: restes de film de polietilè
C D: polietilè (PE)
P: procedent de film retràctil
i bullpack
Q F: 500-1.000/mes
Pr: paletitzat

O-B-02-C00-086
M: policarbonat triturat, color
natural i altres
C D: PC colors separats
P: trituració de CD
Q F: 10-25/estoc únic
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-B-02-C00-059
M: retalls de polietilè i
polipropilè net
C D: PE, PP
P: procedent de manufactura
de plàstics
Q F: 1-2/setmana
Pr: contenidor 1

O-B-02-C00-082
M: bosses de polietilè diverses
mides, netes
C D: PE
P: procedents d'embalatge de
primera matèria
Q F: 5-10/any
Pr: a convenir

O-B-02-C00-066

M: poliestirè expandit
C D: EPS
P: procedent d'embalatge
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

M: restes de poliamida 6 i 12,
barrejada i mòlta
C D: PA 6 I PA 12
P: procedent de restes de
fabricació
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-024

O-B-02-C00-073

M: embalatge de ràfia de
polipropilè
C D: polipropilè
P: procedent de les fundes de
les bales de fibres sintètiques
Q F: 250-500/setmana
Pr: bales

M: retalls d'escuma stratocelle,
cellucushion i polietilè baixa
densitat
C D: escuma
P: procedent del trepat de
peces
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-084

O-B-02-C00-051
M: contenidors flexibles
C D: contenidors flexibles
P: procedents de contenir
matèria primera inert
Q F: 100-250/mes
Pr: paletitzat

O-B-02-C00-054
M: plaques o rotllos de moqueta de polièster o polipropilè
C D: PP, pes
P: procedent de recobriment
de polietilè o resinat
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a convenir

O-B-02-C00-090
M: retalls quadrats, petits, de
resina de polièster reforçat amb
fibra de vidre
C D: polièster
P: procedent de restes de
retallar i acabar el producte
final
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-087

protector d'embalatge
Q F: 1-2/any
Pr: a convenir

O-B-02-C00-088
M: bobines ABS negres o blau
marí (23 cm diàmetre, 10 cm
ample, 15 cm nucli)
C D: bobines
P: procedent de recepció de
primera matèria
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-089
M: restes de PET de color
negre, en bales o triturat
C D: PET
P: procedent demmotllament
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-091
M: granza de polietilè de baixa
densitat, color blanc, qualitat
comercial, mida superior a 4
mm
C D: PEBD
P: procedent de garbellament
per afinar la mida i usar com
a lubricant
Q F: 100-250/mes
Pr: bidons

O-GI-02-C00-079
M: pols i fragments de polièster
C D: pols de polièster
P: talls de planxes i barres de
polièster
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

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

O-GI-02-C00-033
M: restes de teixit de polièster
C D: polièster
P: procedent del tissatge
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-034
M: cons de polipropilè amb
restes de fil de polièster
C D: cons de PP amb fil de
PES
P: restes procedents del procés
de tissatge
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-072
M: bobines de 300-400 kg de
paper siliconat a 1 cara, color
blanc, amplada de 152-210
cm
C D: paper siliconat
P: procedent de recepció de
primera matèria de recobriment
plàstic
Q F: 1-2/mes
Pr: bobines

O-GI-02-C00-074
M: retalls de teixit de base
polièster o poliamida amb
recobriment de neoprè-Hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines
de teixit
Q F: 1-2/setmana
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-075
M: pols de neoprè
C D: neoprè
P: procedent d'esmerilat de
teixit de neoprè
Q F: 50-100/setmana
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-077
M: rebaves i retalls de plàstics
d'injecció mòlts: PPS, PEI,
PPO, PSU, PET, separats per
material i color
C D: plàstics
P: procedent de la injecció de
plàstics
Q F: variable/- no definit Pr: sacs

O-L-02-C00-001
M: polipropilè 100% expandit
C D: polipropilè
P: procedent de peces
defectuoses
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

M: restes de polietilè de baixa
densitat de textura escumada
C D: PEBD
P: procedent de trepar material
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O-LL-02-C00-038

D-B-02-C00-007

O-B-03-C00-007

D-B-03-C00-009

O-B-04-C00-025

M: polipropilè expandit triturat
C D: PP expandit
P: procedent de peces
defectuoses
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

M: polietilè alta densitat
procedent de caixes de
begudes i fruites
C D: HDPE
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

MATERIALS: làmina d'alumini
industrial rugós, 0,15 mm de
gruix
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
alumini
PRODUCCIÓ: procedent de la
protecció de màquines d'alt
buit
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
50-100 / mes
PRESENTACIÓ: bobines

M: tota mena de metalls fèrrics
i no fèrrics
C D: metalls
P: no importa origen, per al
reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

MATERIALS: film tipus
sandwich de propiamida i
paper
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
propiamida paper 60 g/m2
PRODUCCIÓ: restes de
fabricació d'embolcalls per a
esterilització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
5-10/ setmana
PRESENTACIÓ: a convenir

O-NA-02-C00-001
M: plàstic divers
C D: plàstic divers
P: procedent de la separació
dels residus de construcció
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

D-B-02-C00-009
M: tot tipus de plàstic
C D: plàstic
P: s'utilitzarà per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

O-T-02-C00-045

D-B-02-C00-020

M: encenall d'acetat de
cel·lulosa
C D: acetat de cel·lulosa
P: procedent de la
mecanització de freses
Q F: 50-100/dia
Pr: a convenir

M: retalls de PVC rígid
procedent de calandratge o
ampolles, no importa color
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-T-02-C00-047

D-B-02-C00-025

M: retalls de làmina de PVC
amb 10-30% de cartró
C D: PVC
P: retalls de fabricació de
blísters
Q F: 1-2/mes
Pr: bales

M: poliestirè expandit net
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: sense límit

DEMANDES
D-B-02-C00-030
M: tota mena de plàstics
C D: plàstics
P: per a reciclatge
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-029
M: residus de polietilè alta
densitat, nets
C D: PEAD
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-031
M: residus de polietilè baixa
densitat nets
C D: PEBD
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/mes
Pr: a conveni

PG 12

D-B-02-C00-032
M: para-xocs d'automòbil de
PVC sencers, fins a un 1%
dimpureses aproximadament
(matrícules, cargols, etc.)
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: contenidor 5 m3

O-B-03-C00-008
M: escapçadures de coure 7580% amb aliatge de cobalt,
beril·li, crom i zirconi
electrolític
C D: coure 75-80% cobalt,
beril·li, crom, zirconi electrolític
P: restes sobrants de la
fabricació de peces de coure
Q F: 10-25/any
Pr: a doll

O-B-03-C00-017
M: restes de pols de soldar.
Carbur de tungstè-cobalt 50%,
níquel 35%, crom 10%.
Granulometria 15-50 micres
C D: pols de soldar
P: procedent dels filtres
d'aspiració de l'excedent de
pols no soldada
Q F: 100-250/mes
Pr: paletitzat

O-B-03-C00-015
M: corindó, mida de gra 120
o inferior
C D: Al2O3
P: procedent de granallatge de
peces metàl·liques
Q F: variable
Pr: bidons 200 litres

O-B-03-C00-021
M: pols base de ferro (99,9%)
de restes de premsat i altres,
en forma de pellets, grànuls i
similar
C D: pols de ferro
P: procedent de cicle de neteja
de pols
Q F: 1-2/mes
Pr: contenidor flexible 1 m3

D-B-03-C00-011
M: complexos alumini, làmina
d'alumini, no importa
procedència o que estigui
barrejat amb altres materials,
aliatges
C D: AL
P: per a la recuperació
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-B-03-C00-008

O-B-04-C00-026
M: cel·lulosa 100% triturada,
amb un 20% de sequedat
C D: cel·lulosa
P: procedent de la fabricació
de paper
Q F: 2-5/dia
Pr: a convenir

M: materials amb contingut en
metalls preciosos (or, plata i
pal·ladi), no importa
procedència
C D: or, plata i pal·ladi
P: per a la recuperació de
metalls
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-04-C00-016

D-B-03-C00-010

M: bobines de 2,5 kg de paper
sulfuritzat nou
C D: paper sulfuritzat
P: paper d'embolicar no
utilitzat
Q F: variable
Pr: a convenir

M: pols o llots que continguin
Fe, Cr, Ti, Co, Ni, Al o Zn
C D: pols metàl·lica
P: no importa procedència, per
a la recuperació
Q F: - no definit
Pr: a convenir

M: tubs i caixes de cartró
C D: cartró
P: procedent dels embalatges
de fils i teixits
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-04-C00-020

O-B-04-C00-027
M: 100 cilindres de cartró de
2 m llarg i 40 cm diàm. amb
suports de cartró de 60x60
cm, en bon estat
C D: cartró
P: estoc sobrant de suports de
bobines de film
Q F: - no definit - / estoc únic
Pr: a convenir

O-B-04-C00-029
M: paper d'oficina usat
C D: paper
P: procedent de les
dependències d'oficina
Q F: 100-250/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-04-C00-030
M: cartró d'embalar usat i net
C D: cartró
P: procedent de recepció de
primera matèria
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Q F: 100-250/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-05-C00-052

O-B-05-C00-037

O-B-05-C00-058

O-GI-05-C00-030

MATERIALS: fusta trencada
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
fusta
PRODUCCIÓ: restes de palets
i caixes trencats
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
2-5/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

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

M: palets trencats
1.200x1.000 i mida europea
C D: palets
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

M: encenalls, flocs i redorta
de castanyer, faig i eucaliptus.
Tot barrejat
C D: castanyer, faig i eucaliptus
P: procedeix de la fabricació
de mànecs de fusta
Q F: 50-100/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-003

M: serradures i encenalls de
fusta de faig seca i neta
C D: fusta
P: tall i fresatge de fusta
Q F: variable
Pr: a doll

O-B-04-C00-031
M: paper blanc siliconat a una
cara, rotlles de diverses mides
C D: paper siliconat
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

O-B-04-C00-032
M: restes triturades de paper
siliconat amb adhesiu
C D: paper
P: procedent de fabricació de
paper autoadhesiu
Q F: 100-250/mes
Pr / Tr: a convenir / a convenir

O-GI-04-C00-009
M: cartró kraft i papers
C D: cartró kraft, paper
P: retalls procedents de l'elaboració de caixes de cartró ondulat
Q F: 50-100/mes
Pr: bales

O-L-04-C00-002
M: cartró
C D: cartró
P: cartró procedent de caixes
d'embalatges
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

DEMANDES
D-B-04-C00-006
M: paper i cartró, no importa
procedència
C D: paper i cartró
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: - no definit -

D-B-04-C00-002
M: paper i cartró
C D: paper i cartró
P: s'utilitzarà per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-B-04-C00-005
M: paper i cartró, no importa
procedència
C D: paper i cartró
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

M: fusta i aglomerat
C D: fusta
P: fusta procedent de mobles
i palets
Q F: 250-500/mes
Pr: contenidor 1 m3

O-B-05-C00-007
M: fusta
C D: restes de diferents fustes
P: procedent del procés de
fabricació i reparació de palets
i caixes de fusta
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-056
M: retalls petits de fusta crua
de noguera, roure, cirerer, pi
C D: noguer, roure, cirerer, pi
P: procedent de les restes de
fabricació de mobles
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a doll

O-B-05-C00-060
M: closques de pinya
C D: closques de pinya
P: procedents de l'extracció
del fruit
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-061
M: closques de pinyó
C D: closques de pinyó
P: restes de l'extracció del fruit
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-027
M: caixes de fusta sense vernís
C D: fusta
P: procedents del transport de
vi i peix
Q F: 100-250/setmana
Pr: a convenir

O-B-05-C00-038

O-B-05-C00-039
M: encenall de fusta neta
C D: fusta
P: trinxat de residus de fusta
nets
Q F: sense límit
Pr: a convenir

O-B-05-C00-044
M: palets de fusta, trencats i
sencers, barrejats
C D: fusta
P: procedents de recepció de
mercaderies
Q F: 5-10/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-05-C00-047
M: restes de diversos tipus de
fusta, taulells i altres
C D: fustes diverses
P: procedent de
desmantellament d'estands de
fires
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-055
M: restes vegetals, restes de
poda
C D: restes vegetals
P: procedent de trituració de
restes de poda
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-057
M: restes de fusta no tractada
de diverses mides, barrejada
C D: fusta
P: procedent de restes de poda
i altres
Q F: 25-50/setmana
Pr: a doll
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O-B-05-C00-059
M: taulons de fusta de mides
1.000x75x75 mm apilats i
carregables amb toro
C D: fusta
P: procedent d'embalatge de
matèria primera
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-062
M: palets de mides i formes
diverses, sencers i trencats
C D: fusta
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: variable/- no definit Pr: a doll

O-B-05-C00-063
M: briquetes de serradura de
fusta, aglomerat i melamina
C D: briquetes
P: procedents de tall de fusta
i derivats
Q F: 10-25/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-064
M: palets de fusta, mides i
estat de conservació diversos
C D: palets
P: procedent de recepció de
primera matèria
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-GI-05-C00-031
M: retalls de fusta de 5 a 20
cm, de castanyer, faig i
eucaliptus
C D: castanyer, faig i eucaliptus
P: procedents de la fabricació
de mànecs de fusta, de la
unificació de llargades
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-036
M: fusta de palets i caixes
d'embalatges
C D: fusta
P: procedents d'embalatges
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-GI-05-C00-043
M: estella de fusta natural de
diverses mides
C D: fusta
P: procedent de trinxar restes
forestals
Q F: sense límit/- no definit Pr: a doll

O-LL-05-C00-048
M: palets de fusta sencers o
trencats
C D: fusta
P: procedent d'embalatge
Q F: 5-10/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-066

O-L-05-C00-001

M: 16 bobines de fusta
diverses mides, entre 60-119
cm diàmetre
C D: bobines
P: procedent de recepció de
cable
Q F: 10-25/any
Pr: a convenir

M: palets d'obra i elements de
desmuntatge de fusta
(finestres, portes, acabats en
fusta, etc.)
C D: fusta
P: procedent de triatge de
residus
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-NA-05-C00-001
M: restes de fusta
C D: restes de fusta
P: procedent de la separació
de residus de construcció
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FUSTA TÈXTIL

OFERTES

DEMANDES

OFERTES

Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

D-B-05-C00-011

O-B-06-C00-022

O-B-06-C00-051

O-B-06-C00-063

M: tota mena de fusta sense
tractar
C D: fusta
P: no importa procedència.
Per trinxar
Q F: sense límit
Pr: a convenir

MATERIALS: retalls tèxtils de
llana, cotó i sintètics. Separats
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
llana, cotó i sintètics
PRODUCCIÓ: restes
procedents de confecció
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
50-100/mes
PRESENTACIÓ: bales

M: restes de roba no
reutilitzable, cotó i mescles
tèxtils (sintètica i cotó)
C D: restes tèxtils
P: procedent de bugaderia
industrial
Q F: variable
Pr: a convenir

M: ribets de teixit de 60% llana
- 40% polièster o 100% llana
i altres; cru i colors, barrejat
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-T-05-C00-011
M: fusta aglomerada
C D: aglomerat
P: restes de tallar peces a mida
Q F: 2-5/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-T-05-C00-012
M: retalls de fusta de roure,
pi, faig i aglomerat. Separats
C D: roure, pi, faig i aglomerat
P: restes de la fabricació de
portes
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-T-05-C00-035
M: closca d'ametlla
C D: closca d'ametlla
P: procedent de l'extracció del
fruit
Q F: 25-50/dia
Pr: a doll

O-T-05-C00-032
M: retalls de fusta neta de pi
i fusta tropical (samba).
Separades
C D: fusta de pi i samba
P: procedent de la serrada i el
motlluratge de la fusta
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-T-05-C00-036
M: serradures netes de pi i
samba (fusta tropical). Tot junt
C D: fusta de pi i samba
P: procedent de la serrada de
la fusta
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

DEMANDES
D-B-05-C00-009
M: tota mena de fustes
C D: fusta
P: s'utilitzaran per a la
fabricació de taulells i com a
combustible
Q F: sense límit/- no definit Pr: a doll
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D-B-05-C00-016
M: closca d'ametlla, estella de
fusta o similar
C D: estella fusta
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a doll

D-GI-05-C00-013
M: fusta sense tractar
trossejada (3 cm màxim)
C D: fusta
P: per a utilització en caldera
Q F: 25-50/setmana
Pr: a doll

D-L-05-C00-003
M: serradures de fusta 100%
C D: fusta 100%
P: per a molturació
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

D-LL-05-C00-002
M: closca de pinyó
C D: closca de pinyó
P: procedent d'esclofollar fruits
secs
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

D-LL-05-C00-003
M: closca de fruits secs variats
C D: closca de fruits secs
P: procedent d'esclofollar fruits
secs
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

D-L-05-C00-004
M: restes de poda trinxada,
fusta de pi, escorça, closca,
encenall, fruit sec, pinya, pinyó
i pinyol
C D: fusta de pi
P: s'utilitzarà per a la fabricació
de compost
Q F: sense límit/- no definit Pr: a doll

O-B-06-C00-052

O-B-06-C00-033
M: sotacarda, 80% llana, 20%
altres fibres artificials
C D: llana i fibres artificials
P: restes de llana procedents
de la neteja
Q F: 2-5/mes
Pr: bales

O-B-06-C00-034
M: retalls, 60% llana i 40%
altres fibres, en colors i blanc.
Separats
C D: llana i altres fibres
P: restes procedents de la
producció de teixits de llana
Q F: 500-1.000/mes
Pr: bales

M: restes i retalls petits i
mitjans de teixits sintètics i
PVC
C D: teixit sintètic
P: procedent de tall en la
fabricació de tapisseries
d'automoció
Q F: 250-500/dia
Pr: a convenir

O-B-06-C00-053

O-B-06-C00-061
M: punxa primera de
pentinadora en cru i colors,
100% llana i 60% llana - 40%
polièster; separat per
composició i color
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: - no definit Pr: - no definit -

O-B-06-C00-062

M: retalls de tèxtil d'automoció,
de cotó, polièster i polietilè
C D: tèxtil
P: procedent de modelat i
trepat de tèxtil d'automoció
Q F: 250-500/any
Pr: a convenir

M: punxa segona de
pentinadora (estoc 1.000 kg),
de llana-polièster i colors
variats
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-036

O-B-06-C00-055

O-B-06-C00-066

M: retalls tèxtils, 80% cotó i
20% polièster. En colors i
blancs, separats
C D: cotó i polièster
P: restes procedents del procés
de producció
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

M: barbes i Pneumafil en cru
i colors; 100% llana (estoc
800 kg) i 60% llana - 40%
polièster (estoc 13.000 kg),
separats per composició i color
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

M: retalls d'empesa de cotó i
de teixit de polièster-cotó de
ris, blanc i de colors clars
C D: cotó
P: procedent de la fabricació
de productes tèxtils
Q F: 500-1.000/mes
Pr: sacs

O-B-06-C00-042
M: retalls petits, rulls cilíndrics
100% cotó hidròfil
C D: cotó
P: producció rulls dentals de
cotó
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-044
M: fibra vegetal de jute
C D: jute
P: procedent de buidatge de
sacs que han contingut cafè
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-065
M: filots de bobinadora de
filatura de 60% llana - 40%
polièster (estoc de 8.000 kg),
cru i colors per separat
C D: restes tèxtils
P: procedent de filatura
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-064
M: filots d'ordidor i filots de
teler 100% llana, 60% llana
- 40% polièster i altres; cru i
colors, barrejat
C D: restes tèxtils
P: procedent d'ordir i teixir
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir

O-B-06-C00-067
M: 300 unitats de cons amb
fil de poliamida 6, de 400 g
aprox.
C D: PA 6
P: restes de producció
Q F: 250-500/estoc únic
Pr: a convenir

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/mes
Pr / Tr: bosses / a convenir

BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
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RUNES I
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OFERTES

OFERTES

OFERTES

O-GI-06-C00-028

D-B-06-C00-011

O-B-07-C00-001

O-B-09-C00-023

O-B-10-C00-017

M: restes de teixit de polièster
C D: polièster
P: procedents del tissatge
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

M: tot tipus de subproducte
tèxtil
C D: tèxtil
P: per al reciclatge
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

MATERIALS: goma
vulcanitzada i cautxú natural
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
goma i cautxú
PRODUCCIÓ: procedent de les
restes del procés de
vulcanització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
5-10/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

MATERIALS: guants de cuir
nets no reutilitzables
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
cuir
PRODUCCIÓ: procedents de
bugaderia industrial
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable
PRESENTACIÓ: a convenir

MATERIALS: peces trencades
i pols de mecanitzat de
ceràmica cuita (cordierita i
sílice amorfa amb esteatita i
alúmina)
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
ceràmica cuita
PRODUCCIÓ: procedent de la
fabricació de ceràmica tècnica
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable
PRESENTACIÓ: a convenir

O-GI-06-C00-029
M: cons de polipropilè amb
restes de fil de polièster
C D: cons de PP amb fil de
PES
P: restes procedents del procés
de tissatge
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-GI-06-C00-047
M: retalls acrílic, acrílic-llana,
colors barrejats o separats.
Retalls cotó 100%, cotópolièster, cru o blanc
C D: retalls
P: restes procedents de procés
de producció
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-06-C00-005
M: restes de cotó i diverses
fibres separades. Polièster,
acrílic, llana, viscosa,
poliamida
C D: cotó, polièster, llana,
acrílic, viscosa, poliamida
P: per a filatura i tissatge
Q F: 100-250/MES
Pr:: bales

D-B-06-C00-006
M: restes de draps, peces
tèxtils, fils. De polièster, cotó
o les dues fibres barrejades
C D: polièster, cotó
P: s'utilitzarà per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: bales

O-GI-06-C00-055

D-GI-06-C00-001

M: teixit endossat a poliuretà
o PVC, de 3 cm ample per 60
m llarg
C D: teixit amb PUR o PVC
P: retalls de bobines de teixit
laminat
Q F: variable
Pr: sacs

M: caps de cotó
C D: cotó
P: per a filatura de cotó
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

O-GI-06-C00-054
M: retalls de teixit de base
polièster o poliamida amb
recobriment de neoprè-Hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines
de teixit
Q F: 1-2/setmana
Pr: a convenir

O-B-07-C00-007
M: làmines (gomes) de cautxú
natural (goma seca natural) de
color marró clar; diàmetre 29,9
mm, alçada 5 mm, pes 4,4 g
C D: cautxú
P: primera matèria no utilitzada
per canvi de producció
(750.000 unitats)
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-07-C00-008
M: membrana de cautxú amb
petites esquerdes (4 mm gruix
i 10 m2)
C D: cautxú
P: element de procés en desús
Q F: 1-2/estoc únic
Pr / Tr: a convenir / transport
propi

D-GI-06-C00-012
M: retalls acrílic, acrílic-llana,
colors barrejats o separats.
Retalls cotó 100%, cotópolièster, cru o blanc
C D: retall tèxtil
P: restes procedents de procés
de producció
Q F: sense límit
Pr: a convenir

O-B-09-C00-024
M: retalls de pell desestimats
com a primera matèria per tenir
petites tares
C D: pell acabada
P: procedent de procés de
fabricació de tapisseries
d'automoció
Q F: variable
Pr: a convenir

O-GI-09-C00-009
M: rebaixadures de pell
adobada
C D: cuir
P: procedents de la igualació
del gruix del cuir
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-10-C00-018
M: peces trencades i material
abans de conformar les peces
de ceràmica crua (argiles amb
alúmina, etc.)
C D: ceràmica crua
P: procedent de la conformació
de peces ceràmiques abans de
la cocció
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-10-C00-020
M: cendra de plom (antracita
i plom), sòlida
C D: plom
P: neteja de dipòsits de plom
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-GI-10-C00-004
M: carbonat càlcic i caolí 90%,
matèria orgànica 7% amb 56%
humitat
C D: llots de depuració CaCO3,
caolí
P: depuració d'aigües d'estucat
Q F: 250-500/mes
Pr: a doll

DEMANDES
D-LL-10-C00-003
M: carbonat càlcic
C D: carbonat càlcic
P: s'utilitzarà per a la fabricació
d'adobs
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a doll
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ANIMALS I
VEGETALS

OFERTES
O-B-11-C00-074

O-B-11-C00-019

O-B-11-C00-051

O-B-11-C00-075

O-GI-11-C00-038

MATERIALS: caramel de
qualitat alimentària amb
embolcall
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
glucosa
PRODUCCIÓ: excedent de
producció
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
10-25/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

M: restes de peix fresc (salmó
i truita). Caps i espines amb
peix adherit. Sense vísceres
C D: restes de peix
P: restes procedents del tall
de peix diari
Q F: 250-500/dia
Pr: a convenir

M: restes vegetals
seleccionades i triturades
C D: restes vegetals
P: procedents d'esporga
Q F: 100-250/any
Pr: a doll

M: fòsfor blanc envasat,
qualitat comercial
C D: fòsfor blanc
P: resta de producció
Q F: 50-100/estoc únic
Pr: bidons

M: pols i micropols de cotó
100%
C D: cel·lulosa
P: procedent de procés de
filatura
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-11-C00-052

O-B-11-C00-076

O-B-11-C00-027

O-B-11-C00-004

M: ploma seca d'ànec mut
C D: ploma
P: procedent de l'escorxament
diari
Q F: 10-25/setmana
Pr: a convenir

M: planxes i fil d'alpaca i
similor de diversos gruixos
C D: alpaca i similor
P: procedent de recollida
selectiva
Q F: variable
Pr: a convenir

M: barreja d'àcids grassos
vegetals aptes per a fabricació
de sabons
C D: greix vegetal
P: procedent del refinament
d'èsters
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

M: midó de blat, grau humitat
90%
C D: midó de blat
P: resultant de processar farina
de blat biològic
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-B-11-C00-005
M: pasta de soja 50% humitat
C D: pasta de soja
P: resultant de processar soja
ecològica
Q F: 2-5/setmana
Pr: a convenir

O-B-11-C00-006
M: olis vegetals fregits
C D: oli
P: fregit de productes vegetals
Q F: 100-250/setmana
Pr: a convenir

O-B-11-C00-031
M: gra d'anís o matafaluga,
60-70% humitat
C D: matèria vegetal
P: procedent de destil·lació en
mitjà aquós, sense tractament
químic
Q F: 2-5/dia
Pr: a convenir

O-B-11-C00-057
M: solució de nitrat sòdic 30%
C D: nitrat sòdic
P: procedent de la fabricació
de sals de bismut
Q F: 50-100/mes
Pr: a convenir

O-B-11-C00-072

O-B-11-C00-045

M: closques de pinya
C D: closques de pinya
P: procedents de l'extracció
del fruit
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a doll

M: begudes carbonatades
residuals, no aptes per al
consum humà. Composició
aprox.: pH 4, DQO 100.000
ppm, DBO 30.000 ppm,
conductivitat 1 mS/cm
C D: begudes carbonatades
residuals
P: procedent de retornaments
i material fora d'especificacions
de fabricació de begudes
carbonatades
Q F: 25-50/setmana
Pr: cisterna

O-B-11-C00-073
M: closques de pinyó
C D: closques de pinyó
P: restes de l'extracció del fruit
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

O-B-11-C00-016
M: triglicèrids animals amb
tensioactius no iònics
C D: greix amb tensioactiu
P: procedent del desgreixament
aquós de la pell de xai
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: bidons 200 litres
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O-B-11-C00-046
M: solució aquosa de clorur
sòdic al 22%, sense impureses
C D: salmorra
P: procedent de síntesi química
Q F: 500-1.000/any
Pr: a doll

O-B-11-C00-067
M: restes vegetals, restes de
poda
C D: restes vegetals
P: trituració de restes de poda
Q F: 250-500/mes
Pr: a doll

O-B-11-C00-068
M: closca d'ametlla
C D: closca d'ametlla
P: estoc de primera matèria no
utilitzada
Q F: 500-1.000/estoc únic
Pr: sacs

O-B-11-C00-069
M: caixes i safates de poliestirè
expandit sense adhesius ni
altres materials, brutes amb
restes de peix
C D: EPS
P: procedent de contenir
primeres matèries
Q F: variable/- no definit Pr: paletitzat

O-B-11-C00-070
M: ampolles polietilè 1-5 litres
buides, han contingut
productes químics irritants
C D: ampolles
P: procedents d'envasat de
primera matèria
Q F: 1-2/setmana
Pr: sacs

O-B-11-C00-071
M: oli vegetal usat en alimentació, soja, gira-sol i colza
C D: oli
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

O-B-11-C00-077
M: residus amb una relació
C/N alta, com greixos vegetals,
diatomees o carbó actiu de
filtrar lípids, paper triturat, etc.
C D: residus diversos
P: per a la metanització
Q F: - no definit Pr: a convenir

O-B-11-C00-084
M: sorbitol, qualitat alimentària
C D: sorbitol
P: procedent de proves de
posada en marxa de dipòsit i
circuit
Q F: 10-25/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-11-C00-085
M: residu orgànic boví amb
palla
C D: fems i palla
P: procedent d'explotació
bovina amb jaç de palla
Q F: 10-25/setmana
Pr / Tr: a doll / a convenir

O-LL-11-C00-034
M: compost, fertilitzant orgànic
natural
C D: compost
P: procedent de compostatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

O-MU-11-C00-002
M: closca d'ou centrifugada
C D: closca d'ou
P: procedent de l'elaboració
de productes alimentaris
Q F: variable/- no definit Pr: a doll

O-MU-11-C00-001
M: ovoproducte líquid o en pols
no apte per a consum humà
C D: ovoproducte
P: procedent de l'elaboració
de productes alimentaris
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

O-T-11-C00-013
M: closca d'ametlla
C D: closca d'ametlla
P: procedent de l'extracció del
fruit
Q F: 25-50/dia
Pr: a dol

O-GI-11-C00-037
M: puntes de peces de
productes carnis cuits
(mortadel·la, pernil, etc.) i
curats (ventresca, salami, bacó)
de qualitat alimentària
C D: productes carnis
P: procedent de línia de
llescament i envasatge en sala
blanca
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a convenir

BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
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DE
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D-B-11-C00-006

D-LL-11-C00-001

O-B-13-C00-007

O-B-14-C00-023

O-B-14-C00-030

M: productes alimentaris
derivats de la farina, poden ser
caducats
C D: derivats de la farina
P: s'utilitzarà per a la producció
de pinsos per a animals
Q F: sense límit/- no definit Pr: a doll

M: closca de pinyó
C D: closca de pinyó
P: procedent d'esclofollar fruits
secs
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

M: closca de fruits secs variats
C D: closca de fruits secs
P: procedent d'esclofollar fruits
secs
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

MATERIALS: restes de pols de
soldar. carbur de tungstè-cobalt
50%, níquel 35%, crom 10%.
Granulometria 15-50 micres
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
pols de soldar
PRODUCCIÓ: procedent dels
filtres d'aspiració de l'excedent
de pols no soldada
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
100-250/mes
PRESENTACIÓ: bidons 25
litres

M: retalls de teixit de fibra de
vidre
C D: fibra de vidre
P: procedent de la fabricació
de canonada de PRFV
Q F: 250-500/mes
Pr: caixes

D-B-11-C00-020

MATERIALS: sorres de foneria,
en estat granulat
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
sorra de foneria
PRODUCCIÓ: malaxació de
sorres d'emmotllament de
foneria
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
100-250/mes
PRESENTACIÓ: a doll

M: restes de poda sense
triturar, màx. 30 cm diàmetre
C D: restes vegetals
P: qualsevol origen
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-11-C00-021
M: coure metall, dissolt en
solucions àcides o en forma de
sals
C D: coure
P: per a l'extracció i valorització
de coure
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-11-C00-023
M: llevat de cervesa
C D: llevat de cervesa
P: procedent de l'elaboració
de cervesa, per al reciclatge
Q F: - no definit Pr: a convenir

D-B-11-C00-024
M: melassa procedent de
l'obtenció de sucre
C D: melassa
P: per al reciclatge
Q F: - no definit Pr: a convenir

D-B-11-C00-025
M: brisa de raïm,
preferiblement amb poca
humitat
C D: brisa de raïm
P: per a valorització energètica
Q F: 25-50/setmana
Pr: a doll

D-B-11-C00-026
M: líquid agroalimentari, sense
sals ni metalls pesants
C D: matèria orgànica
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr / Tr: a convenir / a càrrec
de l'interessat

D-L-11-C00-003

D-LL-11-C00-017
M: fertilitzants ecològics
naturals
C D: fertilitzants naturals
P: s'utilitzaran per a la
fabricació d'adobs
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-B-13-C00-008
M: sorra de foneria sense
lligants químics
C D: sorra
P: procedent de motlles de
foneria
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

DEMANDES

D-LL-11-C00-019

D-B-13-C00-001

M: matèria orgànica de
procedència ramadera o
industrial
C D: matèria orgànica
P: per compostar
Q F: sense límit
Pr: a doll

M: ferralla i escòria siderúrgica.
Níquel, crom, molibdè,
wolframi, cobalt, vanadi, tàntal
i estany
C D: ferralla, molibdè,
wolframi, cobalt, vanadi, tàntal,
estany, níquel, crom
P: s'utilitzarà per a la
preparació dels materials per
a foneria (tall i
empaquetament)
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-S-11-C00-023
M: restes i subproductes de
l'elaboració de peix
C D: peix
P: per a l'elaboració de farines
de peix
Q F: sense límit
Pr:a doll

D-B-13-C00-006
M: complexos alumini, làmina
d'alumini, no importa
procedència o que estigui
barrejat amb altres materials,
aliatges
C D: Al
P: per a la recuperació
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-B-13-C00-007
M: ferralla d'acer amb
manganès 12-14%
C D: acer
P: per a foneria
Q F: 25-50/mes
Pr / Tr: a convenir / transport
propi
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O-B-14-C00-016
M: cintes d'impressió de
polièster amb tinta tipus cera
o mixta (cera-resina)
C D: cintes impressió
P: procedents d'impressores
d'etiquetatge i marcadors de
productes
Q F: 2-5/any
Pr: a convenir

O-B-14-C00-019
M: retalls de camussa de cel·lulosa alveolada, 3 cm ample,
en bales premsades, absorció
de 15 vegades el seu pes sec
C D: cel·lulosa
P: procedent de restes de
procés de producció de
camusses de cel·lulosa
Q F: variable
Pr: bales

O-B-14-C00-020
M: material valoritzable divers,
metall, plàstic, fusta; no
importa procedència
C D: material reciclable
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

O-B-14-C00-027
M: tòner de fotocopiadora i
impressora làser i de tinta
C D: tòners
P: procedents de l'activitat
d'oficina
Q F: - no definit Pr: a convenir

O-B-14-C00-028
M: terra neta i seca
C D: terra
P: procedent de la neteja de
patates per a alimentació
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

O-B-14-C00-032
M: guants de protecció de
Kevlar trencats o bruts d'oli
(element de protecció
individual)
C D: guants fora d'ús
P: procedents de la
manufactura de xapa metàl·lica
Q F: 25-50/mes
Pr: bidons

O-B-14-C00-033
M: peces de guix armat amb
ferro, de 50x50x50 cm
C D: guix
P: procedents de la fabricació
de ceràmica sanitària
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-B-14-C00-034
M: mescles de pigments d'òxid
i hidròxid de ferro (més aviat
marró)
C D: pigments
P: procedent de la neteja de
mescladores i molins
Q F: 50-100/esporàdica
Pr: contenidor flexible 1 m3

O-B-14-C00-035
M: 16 bobines de fusta de
diverses mides, entre 60-119
cm diàmetre
C D: bobines
P: procedent de recepció de
cable
Q F: 10-25/any
Pr: a convenir

O-B-14-C00-036
M: residus amb una relació
C/N alta, com greixos vegetals,
diatomees o carbó actiu de
filtrar lípids, paper triturat, etc.
C D: residus diversos
P: per a la metanització
Q F: - no definit Pr: a convenir
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EMBALATGES
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OFERTES

O-B-14-C00-037

O-LO-14-C00-001

O-B-15-C00-005

O-B-15-C00-035

O-B-15-C00-065

M: paper blanc siliconat a una
cara, rotlles de diverses mides
C D: paper siliconat
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 5-10/mes
Pr: a convenir

M: pintura plàstica per a
façanes d'aspecte mat rústic,
envasos de 14 i 4 litres
C D: pintura
P: excedent de producció
Q F: 250-500/esporàdica
Pr: - no definit -

MATERIALS: contenidors
flexibles
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
contenidors flexibles
PRODUCCIÓ: envasos que han
contingut pols metàl·lica
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
25-50/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

M: caixes de fusta sense vernís
C D: caixes de fusta
P: procedents del transport de
vi i peix
Q F: 100-250/setmana
Pr: a convenir

M: ampolles PEAD negre d'1
litre de capacitat amb nansa,
tipus petaca
C D: polietilè alta densitat
P: envasos en perfecte estat
no utilitzats, per canvi de
disseny de producte (10.000
unitats)
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-14-C00-038
M: tortes de filtre premsa
(carbonat càlcic, 70%, i
carbonat magnèsic, 30%, amb
un 42% d'humitat)
C D: carbonats
P: procedents de depuració
fisicoquímica d'aigües
carbonatades
Q F: 10-25/mes
Pr / Tr: a convenir / a convenir

O-B-14-C00-039

O-LO-14-C00-002
M: pintura plàstica interiorexterior, envasos 15 litres
C D: pintura
P: excedent de producció
Q F: 25-50/esporàdica
Pr: - no definit -

DEMANDES

O-B-15-C00-006
M: contenidors flexibles
reutilitzables
C D: estoc de 600
P: procedent de contenir
primera matèria: cacau
Q F: 25-50/mes
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-012

M: restes triturades de paper
siliconat amb adhesiu
C D: paper
P: procedent de fabricació de
paper autoadhesiu
Q F: 100-250/mes
Pr / Tr: a convenir / a convenir

D-B-14-C00-007
M: tòner d'impressora i
fotocopiadora
C D: tòner
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

M: bidons de plàstic de 60 a
120 l reutilitzables
C D: plàstic
P: procedent de l'emmagatzematge de productes químics
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-14-C00-040

D-B-14-C00-005

O-B-15-C00-063

M: fragments de fil de fibra de
vidre
C D: fibra de vidre
P: procedents del sobrant de
trenat de tub
Q F: 100-250/mes
Pr / Tr: caixes / a càrrec de
l'interessat

O-B-14-C00-041
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/mes
Pr / Tr: paletitzat / a convenir

O-GI-14-C00-021
M: retalls de teixit de base de
polièster o poliamida amb
recobriment de neoprè-Hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines
de teixit
Q F: 1-2/setmana
Pr: a convenir
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M: cartutxos esgotats de tòner
i tinta d'impressora
C D: cartutxos d'impressió
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

M: palets de fusta, mides
80x120
C D: fusta
P: procedent d'embalatges
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-021
M: bombones de plàstic, de
capacitat il·limitada
C D: bombones de plàstic
P: procedent del reciclatge
Q F: variable /- no definit Pr: a convenir

O-B-15-C00-022
M: contenidors de 1.000 litres
C D: contenidors de 1.000
litres
P: procedent del reciclatge
Q F: variable /- no definit Pr: a convenir

O-B-15-C00-030
M: bidons metàl·lics de 200
litres, nets
C D: bidons metàl·lics
P: procedents del reciclatge
Q F: variable /- no definit Pr: 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/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-046
M: contenidors flexibles
reutilitzables amb descàrrega
inferior, capacitat 700 kg
C D: contenidors flexibles
P: procedents de contenir
primera matèria inert
Q F: 100-250/mes
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-048
M: palets reutilitzables
C D: fusta
P: procedents de recepció de
mercaderies
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-15-C00-055
M: palets de fusta reutilitzables
C D: palets
P: procedents d'embalatge de
primera matèria
Q F: 100-250/setmana
Pr: a doll

O-B-15-C00-059
M: palet fusta mida americana
C D: palet fusta
P: procedent de recepció de
primera matèria
Q F: 25-50/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-064
M: pistola polvoritzadora Ergo
Plus amb canya per a ampolla
de 500 ml, plàstic taronja i
blanc
C D: pistoles polvoritzadores
P: envasos en perfecte estat
no utilitzats, per canvi de
disseny de producte (111.000
unitats)
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-15-C00-066
M: taps per a ampolla d'1 litre,
tipus dosificador amb
antivessament, de color vermell
C D: plàstic
P: envasos en perfecte estat
no utilitzats, per canvi de
disseny de producte (30.000
unitats)
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-15-C00-067
M: palets de fusta per
reutilitzar
C D: palets
P: procedents d'embalatge de
primera matèria
Q F: 1-2/mes
Pr: - no definit -

O-B-15-C00-068
M: bidons de plàstic de 30 a
1.000 litres de capacitat,
nets
C D: bidons
P: procedents del reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

O-B-15-C00-069
M: palets fusta 1.200x1.000
en bones condicions,
reutilitzables
C D: palets
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: 10-25/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-070
M: bidons de cartró amb ballestes de ferro, nous per estrenar
C D: bidons
P: procedents del reciclatge
Q F: 500-1.000/dia
Pr: paletitzat

BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA

15
ENVASOS I
EMBALATGES

OFERTES
O-B-15-C00-071
M: contenidors flexibles
reutilitzables amb restes de
primera matèria pulverulenta
inert
C D: contenidors flexibles
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: 50-100/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-072
M: caixes de fusta apilables,
netes, reutilitzables, diverses
mides (aprox. 1 m3)
C D: caixes
P: procedents de contenir
primera matèria
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-073
M: contenidors flexibles nets,
reutilitzables
C D: contenidors flexibles
P: procedents de recepció de
primera matèria inert
Q F: - no definit Pr: a convenir

O-B-15-C00-078
M: pots de plàstic d'1, 2 i 3
kg bruts, han contingut tinta
d'impremta
C D: envasos
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-079
M: palets de fusta, mides i
estat de conservació diversos
C D: palets
P: procedent de recepció de
primera matèria
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-080
M: envasos de plàstic de 20
litres, han contingut líquids
tòxics o irritants
C D: envasos
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: 250-500/any
Pr: a convenir

O-B-15-C00-081
M: envasos metàl·lics 20 litres.
Han contingut productes
irritants (vernissos)

DEMANDES
C D: envasos metàl·lics
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: 250-500/any
Pr: a convenir

O-B-15-C00-082
M: contenidors flexibles
reutilitzables, han contingut
productes alimentaris
C D: contenidors flexibles
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

O-B-15-C00-083
M: bidons de plàstic de 200
litres, especials per a producte
químic. Totalment nets i en
perfectes condicions
C D: bidons
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: 100-250/any
Pr: a convenir

O-B-15-C00-084
M: palets de fusta mida USA
amb base de cartró, fumigats
per a exportació, en bon estat
C D: palets
P: procedent de recepció de
primera matèria
Q F: 100-250/mes
Pr / Tr: a doll / a convenir

O-GI-15-C00-001
M: palets reciclats de fibra de
fusta
C D: palets
P: recuperació de fusta
Q F: 25-50/- no definit Pr: a convenir

O-GI-15-C00-016
M: prestatges apilables de ferro
1,90x2 m
C D: ferro
P: modificació magatzem
Q F: 50-100/estoc únic
Pr: a convenir

O-GI-15-C00-025
M: palets de fusta
C D: fusta
P: procedents de la mercaderia
rebuda
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

O-GI-15-C00-043

O-T-15-C00-061

D-B-15-C00-013

M: palets de fusta nous
C D: palets
P: procedents del reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

M: contenidors flexibles d'1
m3 i 1,3 m3, reutilitzables
C D: contenidors flexibles
P: procedents de contenir
primera matèria, granza de
poliamida
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir

M: palets de fusta 100x120,
usats, no importa estat
C D: palets
P: per reutilitzar i reciclar
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

O-GI-15-C00-058
M: contenidors flexibles d'1
m3
C D: contenidors flexibles
P: han contingut primera
matèria alimentària en pols
Q F: 50-100/mes
Pr: a convenir

O-L-15-C00-001
M: sacs de plàstic tipus
contenidors flexibles, volum
aprox. d'1,4 m3
C D: contenidors flexibles
P: excedent de material
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

O-LL-15-C00-010
M: palets de fusta
C D: fusta
P: excedent de material
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

O-T-15-C00-002
M: contenidors flexibles mida
75x75x75 cm
C D: contenidors flexibles
P: embalatge de matèria
primera
Q F: 25-50/setmana
Pr: a convenir

O-T-15-C00-004
M: palets en bon estat 75x75
cm
C D: fusta
P: embalatge de matèria
primera
Q F: 100-250/mes
Pr: a convenir

O-T-15-C00-032
M: contenidors flexibles de
1.000 kg, bruts
C D: contenidors flexibles
P: procedeixen de contenir
primera matèria del processat
de cereals
Q F: 50-100/setmana
Pr: a convenir
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DEMANDES
D-B-15-C00-002
M: contenidors flexibles
C D: contenidors flexibles
P: per a reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-B-15-C00-003
M: bidons metàl·lics amb
capacitat de 200 litres
C D: bidons metàl·lics
P: per al reciclatge
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

D-B-15-C00-005
M: contenidors de 1.000 litres
C D: contenidors de 1.000
litres
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-B-15-C00-006
M: bidons metàl·lics de 200
litres
C D: bidons metàl·lics
P: s'utilitzaran per al reciclatge
Q F: variable/- no definit Pr: 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-C00-014
M: bidons de plàstic bruts, no
importa capacitat
C D: bidons
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-B-15-C00-015
M: palets recuperat, de
80x115, de 80x112, de
90x135, de 90x120
C D: palets
P: procedents d'embalatges
per a recuperació
Q F: sense límit/- no definit Pr: a convenir

D-B-15-C00-016
M: palets de plàstic, no importa
estat
C D: palets
P: procedents de recepció de
primera matèria
Q F: - no definit Pr: a convenir

D-B-15-C00-007
M: tota mena d'envasos de
fusta
C D: fusta
P: per trinxar
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-15-C00-008
M: contenidor flexible 1.000
kg, nets de residus perillosos
C D: contenidors flexibles
P: procedents de contenir
primeres matèries
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir
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