9a JORNADA
LA GESTIÓ DE RESIDUS COM
A SUBPRODUCTE: SINERGIA
INDUSTRIAL PER OBTENIR RECURSOS
(B2B i casos pràctics)
PROGRAMA
9.15 - 9.30 h Recepció i acreditació dels assistents

ESPAI SUBPRODUCTES LAB
9.30 - 10 h Mostra de subproductes

OBERTURA INSTITUCIONAL DE LA JORNADA
10 h Agència de Residus de Catalunya (ARC)
10.15 h Consell General de Cambres de Catalunya

PRESENTACIÓ ARC i BSC
10.30 h Situació actual del subproducte a Catalunya i funcionament de la Borsa de Subproductes de
Catalunya (BSC)
• Maria Vidal, ARC
• Lorena Jurado, BSC
Explicació del funcionament del B2B

ESPAI DE TROBADA (B2B) / ESPAI RECURSOS
11 - 15 h Espai de trobada (B2B) entre oferents i demandants de subproductes
12 - 15 h Espai Recursos: casos pràctics d’empreses que presenten els residus que volen gestionar com
a subproductes

CONSELLS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA JORNADA
• Per poder organitzar de manera òptima la jornada, us demanem que ompliu correctament el següent formulari
d’inscripció:
http://www.arc.cat/jornades/subproductes2014
• Recordeu que podeu portar una mostra dels residus que voleu gestionar com a subproductes i exposar-los a
l’ESPAI SUBPRODUCTES LAB. Cal que ens ho notifiqueu al formulari d’inscripció.
• Inscripció gratuïta. Capacitat limitada, cal confirmar l’assistència omplint el formulari d’inscripció.

Dijous
10 d’abril de 2014
De 9.15 a 15 h
ESADE CREAPOLIS
Av. Torre Blanca, 57
08173 Sant Cugat del Vallès

L’objectiu de la jornada és posar en contacte directe les empreses que
tenen algun residu i el volen gestionar com a subproducte amb les que el
volen incorporar en el seu procés productiu com a matèria primera.
Aquest any disposarem de l’ESPAI SUBPRODUCTES LAB, on les empreses
exposaran mostres dels residus que volen gestionar com a subproductes.
A més hi haurà l’ESPAI TROBADA B2B, on els oferents i demandants de
subproductes podran relacionar-se directament.
Així mateix, a l’ESPAI RECURSOS, diferents empreses presentaran els
seus casos pràctics, a partir dels residus que estan gestionant com a
subproductes o que tenen intenció de gestionar com a subproductes.
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CAS PRÀCTIC

FINESTRETA ÚNICA
EMPRESARIAL (FUE)
JA ES PODEN INICIAR ELS TRÀMITS DE LA GESTIÓ
D’UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE A TRAVÉS
DE LA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)
El Govern de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació,
va iniciar el Pla d’Implementació de la Finestreta Única Empresarial
(FUE) a finals de l’any 2011, amb l’objectiu de reduir les càrregues
administratives a les empreses i facilitar l’activitat econòmica.
La Finestreta Única Empresarial (FUE) vol convertir-se en un portal únic
per a la relació de l’Administració amb les empreses, professionals i
intermediaris.
La finalitat addicional del Pla de la FUE és que els tràmits, un cop
simplificats, es puguin gestionar des d’un únic punt (presencial o
electrònic) i, si és possible, amb finalització immediata. Per tant, la
implantació de nous tràmits en la carta de serveis que ofereix l’Oficina de
Gestió Empresarial (OGE) és el darrer estadi del Pla FUE.
L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) actua com a finestreta única a
Catalunya.
El Pla d’Implementació de la Finestreta Única Empresarial, que està
previst que entri en ple funcionament el 2014, suposarà un canvi de
model de relació entre les empreses i l’Administració. L’objectiu és
eliminar el 20 % dels tràmits i simplificar el 68 % dels restants. Així
mateix, un cop finalitzada la implementació de la FUE està previst que
s’hi puguin canalitzar —tant de forma presencial com telemàtica —el
90 % dels tràmits necessaris per a realitzar una activitat econòmica a
Catalunya.
L’Agència de Residus de Catalunya va considerar que el tràmit de la
gestió d’un residu com a subproducte es pot sol·licitar perfectament a
través d’aquesta plataforma i així les empreses tenen una via més fàcil,
còmoda i ràpida per a iniciar aquesta gestió.
Així doncs, les empreses ja poden realitzar els tràmits per a sol·licitar la
gestió d’un residu com a subproducte en qualsevol punt de la xarxa de
vint-i-dues Oficines de Gestió Empresarial (OGE).
Una vegada la documentació arribi a l’Agència de Residus de Catalunya,
aquesta l’examinarà, en demanarà, si escau, de complementària i emetrà
una resolució que declari la gestió del residu com a subproducte si la
sol·licitud compleix amb tots els requisits legals.
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NOVA TAXA SOBRE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS
DE SUBPRODUCTES
D’altra banda, com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 2/2014,
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic, des del 31 de gener de 2014 s’aplica una taxa sobre la
tramitació d’expedients per a la declaració de la gestió dels residus com
a subproductes.
La tramitació d’expedients per a la declaració de la gestió d’un residu
com a subproducte està sotmesa a una taxa amb un import de 96,05 €
més el 21 % d’IVA, és a dir, 116,22 € en total.
La presentació del justificant d’ingrés emès per l’entitat bancària
d’aquesta taxa serà part de la documentació necessària per a tramitar
l’expedient per a la declaració de la gestió d’un residu com a subproducte. La documentació que s’haurà de presentar és la següent:
Justificant d’ingrés emès per l’entitat bancària de la taxa per a la
tramitació dels expedients per a la declaració de la gestió d’un residu
com a subproducte.
El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant transferència bancària al
següent compte de l’Agència de Residus de Catalunya del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria: BBVA-0182 6035 44 0010000384.
En la referència de l’ingrés s’ha de fer constar “SU+XX”, on XX és el nom
del sol·licitant.
Podeu consultar les tarifes a:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Aux/Comunes/docs/tarifes_vigents.pdf.
La taxa és en concepte de tramitació; per tant, si des de l’Agència de
Residus de Catalunya, un cop tramitat l’expedient, es desestima, això
no comportarà que el sol·licitant tingui dret a la devolució de l’import ja
pagat.
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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 (Veure explicació en l’apartat anterior).
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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 i de la
utilització d’un transportista del Registre de transportistes de residus.
 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.

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

3

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 fer-ho 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-C00-244

O-B-01-C00-275

O-B-01-C00-312

MATERIALS: solució aquosa de

M: solució d’àcid fluorhídric al

M: solució d’àcid acètic al 95%
C D: àcid acètic
P: procedent de destilació per

bromur sòdic 49%

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

NABR

PRODUCCIÓ: subproducte de
procés de síntesi

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
10-25 t/mes

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-01-C00-251
M: pols d’extintor (fosfat

monoamònic)
C D: fosfat monoamònic
P: procedent del buidatge
d’extintors per manteniment
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir

O-B-01-C00-262
M: barreja de plastificant 80%
i resina de PVC 20%
C D: PVC amb plastificant
P: procedent de neteja amb plastificant d’unitats de bombeig
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

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

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

O-B-01-C00-309
M: dissolvent esgotat (acetat d’etil

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-C00-310
M: solució amoniacal al 3-4%
C D: amoniac
P: procedent de destilació d’aigües

amoniacals
Q F: 500-1.000 t/setmana
Pr: cisterna

fabricació d’additius alimentaris
Q F: 5-10 t/any
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-327
M: solució aquosa d’àcid clorhídric, 10-15 % en volum
C D: HCI
P: procedent del rentat de gasos
clorats
Q F: 25-50 t/mes
Pr: cisterna

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
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O-B-01-C00-330

O-B-01-C00-336

O-B-01-C00-371

M: perfums i essències per

M: llots de metall dur (carbur de

M: cellesh 100 (Kao Corporation).
Homopolímer derivat de l’àcid
acrílic, neutralitzat (sal sòdica);
pes molecular: 15.000. Dispersant
i segresant, líquid. Exhaurida data
d’ús recomanat

perfumar tot tipus de producte, de qualitat comercial o fora
d’especificacions
C D: aromes industrials
P: procedents de devolucions i de
productes defectuosos

Q F: 250-500 kg/esporàdica
Pr: bidons de 200 l

O-B-01-C00-331
M: inhibidor de la corrosió i antiincrustant; solució de compostos en
base de fosfat i silicat, amb data
de consum preferent superada
C D: P, Si
P: producte no comerciable
Q F: 5-10 t/estoc únic
Pr: contenidor de 1.000 kg / a
convenir

O-B-01-C00-332
M: sabó desengreixant per a ca-

rrosseries de vehicles (nom comercial TS4)
C D: desengreixant
P: matèria primera en desús per
canvi de producte
Q F: 2-5 m3/estoc únic
Pr: contenidor d’1 m3 / a convenir

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

C D: cellesh 100
P: excedent de matèria primera de

Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 25 l / a convenir

160 kg
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-01-C00-337

O-B-01-C00-373

M: barreja de lleixius de qualitat
comercial
C D: hipoclorit sòdic
P: procedent de buidatge
d’envasos comercials mal impresos
o deteriorats pel reciclatge
Q F: 2-5 m3/mes
Pr: contenidor d’1 m3 / a convenir

M: descofix 956 (Albright &
Wilson). Tensoactius aniònics i no
aniònics 74% (conté isobutanol
i hidrocarburs aromàtics com a
dissolvents), líquid. Exhaurida data
d’ús recomanat
C D: descofix 956
P: excedent de matèria primera de
113kg
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-01-C00-339
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

O-B-01-C00-374
M: sequion 10H, dietilentriaminopenta (DTPMP) al 100%. Segrestant del calci, sòlid. Exhaurida
data d’ús recomanat
C D: sequion 10 H
P: excedent de matèria primera de
33 kg
Q F: 25-50 kg/estoc únic
Pr: a convenir
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O-B-01-C00-375

O-B-01-C00-379

O-B-01-C00-384

M: sulfat d’alumini decahidrat, sò-

M: descofix 915 AS (Albright &

Wilson). Naftalè formaldehid condensat, floculant sòlid. Exhaurida
data d’ús recomanat
C D: descofix 915 AS
P: excedent de matèria primera de
26 kg
Q F: 25-50 kg/estoc únic
Pr: a convenir

M: estearat de liti, pols, qualitat comercial. Presentat amb
l’embalatge original
C D: estearat de liti
P: excedent de matèria primera de
3.600 kg, en estoc per canvi de
producte en el procés de producció
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: sacs

O-B-01-C00-380

O-B-01-C00-385

lid. Exhaurida data d’ús recomanat
C D: sulfat d’alumini decahidrat
P: excedent de matèria primera de
47 kg
Q F: 25-50 kg/estoc únic
Pr: sacs

O-B-01-C00-376
M: dimetilsulfòxid (DMSO) al
99.7%, líquid. Exhaurida data d’ús
recomanat
C D: dimetilsulfòxid
P: excedent de matèria primera de
207 kg
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-01-C00-377
M: hidroxiclorur d’alumini al 18%
amb un mínim del 16,5% d’òxid
d’alumini. Presència de certa
quantitat de precipitat. Exhaurida
data d’ús recomanat
C D: hidroxiclorur d’alumini
P: excedent de matèria primera de
140 kg
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-01-C00-378
M: caseïnat sòdic, sòlid. Exhaurida

data d’ús recomanat
C D: caseïnat sòdic
P: excedent de matèria primera de
140 kg
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir

M: àcid fenolsulfònic al 68% (àcid
fenol-4-sulfònic 56-61%). Exhaurida data d’ús recomanat
C D: àcid fenolsulfònic
P: excedent de matèria primera de
119 kg
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir

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-C00-381

O-B-01-C00-388		

M: àcid glioxílic al 50%. Exhaurida

M: restes d’estoc de diòxid de
manganès, qualitat comercial.
MnO2 74%, 75 micres
C D: diòxid de manganès
P: procedent d’excedent de primera matèria. Aplicable a fertilitzans,
alimentació animal o ceràmica
Q F: 50-100 t/estoc únic
Pr: big bag 1 m3
			

data d’ús recomanat
C D: àcid glioxílic
P: excedent de matèria primera de
41 kg
Q F: 25-50 kg/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-01-C00-382
M: clorur amònic (mín. 99.5%),
sòlid. Exhaurida data d’ús recomanat
C D: clorur amònic
P: excedent de matèria primera de
106 kg
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: bidons de 25 l

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

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-GI-01-C00-127

M: llot de depuradora físico-

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

química, 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-B-01-C00-410

O-GI-01-C00-128

nics 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

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

M: tensioactius i productes orgà-

O-B-01-C00-412

M: aigües de rentat del procés 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

M: aigües salines (3,5 - 12,5% de

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
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O-LE-01-C00-002

O-L-01-C00-015

O-L-01-C00-021

M: pols d’extintor caducat; sulfat

M: Emuldec A-310 Proadec Quími-

M: monoclorbenzè Quimidroga;

amònic i monoamònic
C D: sulfat amònic
P: procedent de manteniment
d’extintors
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica
Pr: sacs

O-L-01-C00-012
M: butilglicol Alc. Aparicio; qua-

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

O-L-01-C00-013
M: dimetilacetamida (D=0,943)
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
M: dimetilformamida Quimidroga;
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

cos, 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

O-L-01-C00-016

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-C00-022

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

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
Q F: 250-500 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-018

O-L-01-C00-023

M: hexilenglicol Quimidroga (2-me-

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: epiclorhidrina Maport; quali-

til 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

O-L-01-C00-020
M: metoxipropanol Proquibasa

O-L-01-C00-025

(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

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

Pr: bidons
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O-L-01-C00-026

O-L-01-C00-030

O-T-01-C00-155

M: xilè Proquibasa (D=0,872);

M: acetat butildiglicol Siemsgluss;

M: llot de depuradora fisicoquímica sec(aprox. 10% humitat); composició principal: glicol, polímers i
carbonats
C D: llot
P: procedent de floculació de tintes a l’aigua

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

qualitat comercial, possible data
d’ús caducada
C D: acetat butildiglicol
P: excedent de primera matèria per
canvi de producció

Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: contenidor d’1 m3

Q F: 50-100 kg/estoc únic
Pr: bidons

O-L-01-C00-027

O-L-01-C00-031

M: Ucar Filmer IBT Proquibasa,

M: àcid acètic al 80% Simar; qua-

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 Quimidro-

ga, 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

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

Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

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

O-T-01-C00-160
M: agent lliscant per desemmot-

llar plàstics en base universal de
qualitat comercial (PRISMA XPS
PROCESS AID 90830)
C D: additiu per a plàstics
P: matèria primera no utilitzada
per canvi de producció
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: sacs
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DEMANDES
01 QUÍMIC
Consultar web

D-B-01-C00-037

D-B-01-C00-043

D-LO-01-C00-001

MATERIALS: àcid sulfúric al 50-

M: hidròxid càlcic, no importa

PRODUCCIÓ: per a la vaporització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

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

M: residus de banys àcids de tractaments de superfície
C D: àcids esgotats
P: per a la recuperació d’àcids
Q F: - no definit Pr: a convenir

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-01-C00-044

D-L-01-C00-003

70%, no importa la procedència

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
àcid sulfúric

sense límit t/dia

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

D-B-01-C00-041
M: sepiolita, absorbent
C D: sepiolita
P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

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

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-C00-046
M: aigües o solucions que contin-

guin iode, no importa procedència
C D: iode
P: per a la recuperació
Q F: 25-50 kg/setmana
Pr: bidons de 25 l

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

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

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

D-L-01-C00-004
M: solució d’amoníac, no importa
procedència
C D: solució d’amoníac
P: per a fabricació de fertilitzants
Q F: 10-25 m³/mes
Pr: a doll

D-L-01-C00-011
M: fangs o tortes de filtració amb
contingut en estruvita
C D: estruvita
P: procedents de tractament
d’aigües
Q F: sense límit/dia
Pr: a convenir
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02 PLÁSTIC
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D-L-01-C00-012

O-B-02-C00-109

O-B-02-C00-140

M: residus que contenen àcid

MATERIALS: EPS compactat
COMPOSICIÓ DESTACABLE:

M: caixes de fred de porexpan, amb

fosforós, fosfits o fosfonats, líquids
o sòlids
C D: àcid fosforós/fosfits/fosfonat
P: per al seu ús com a subproducte
Q F: sense límit/dia

Pr: a convenir

D-L-01-C00-013
M: cendres procedents de la crema
de biomassa o similar
C D: cendres
P: per a la valorització
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-L-01-C00-014
M: compostos de potassi i residus

de tota mena que contenen potassa
C D: KOH
P: per a ús com a subproducte en
procés de fabricació
Q F: sense límit/-no definitPr: 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-C00-133
M: làmines de metacrilat transpa-

rent de 60x50 cm i 2 mm de gruix,
poden portar algunes impressions i
làmines de plàstic protector
C D: plàstic
P: procedent de serigrafia de peces
i tall posterior amb equips làser
Q F: 250-500 kg/esporàdica
Pr: 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-C00-136
M: restes de film perforat de
polipropilè biorentat, net
C D: BOPP
P: procedents de canvis d’envàs a
la línia d’envasat alimentari
Q F: 5-10 kg/dia
Pr: bosses

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
		

O-B-02-C00-143
M: bidons blaus de polietilè d’alta

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
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O-B-02-C00-148

O-GI-02-C00-078

O-L-02-C00-003

M: retalls de planxes de porexpan.

M: pols de polièster amb càrregues

M: fleixos de PVC nets i triturats
(mida 3-4 cm)
C D: PVC
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 50-100 kg/mes
Pr: sacs

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
		

O-B-02-C00-150

M: granza de polibutilè tereftalat

amb retardant de flama (fibra de
vidre), color negre, qualitat comercial. Marca Valox de Sabic
C D: PBT		
P: resta d’estoc no utilitzat
Q F: 2-5 t/esporàdica
Pr: paletitzat

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

inorgàniques
C D: polièster
P: calibrat de planxes de polièster
Q F: 5-10 t/mes
Pr: sacs

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-C00-084
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

O-GI-02-C00-085
M: retalls d’escuma de poliuretà

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

O-L-02-C00-004
M: film de polietilè de baixa
densitat, amb restes de resina de
polièster
C D: PEBD
P: ha estat utilitzat com a agent
per desemmotllar peces
Q F: variable/-no definitPr: 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-C00-082
M: agent lliscant per desemmotllar plàstics en base universal de
qualitat comercial (PRISMA XPS
PROCESS AID 90830)
C D: additiu per a plàstics
P: additiu per a plàstics
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: sacs
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DEMANDES
02 PLÁSTIC
Consultar web

O-T-02-C00-083

D-B-02-C00-033

D-B-02-C00-054

M: fils de tall acrílic de colors i de

MATERIALS: restes d’embalatge

M: PET transparent, ampolles
C D: PET
P: per al reciclatge
Q F: 250-500 t/dia
Pr: bales /transport propi

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-V-02-C00-001
M: retalls de plàstic: 95% HDPE

5% PP, multicolor
C D: HDPE PP
P: procedent de procés d’extrusió
Q F: 10-25 t/mes
Pr: bales

de porexpan (poliestirè expandit)
blanc

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

EPS

PRODUCCIÓ: no importa procedència, preferiblement net

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit/-no definitPRESENTACIÓ: a convenir

D-B-02-C00-047
M: rebuig de PVC plastificat, net i
lliure de contaminació
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-050
M: tota mena de plàstic separat i

net

C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-B-02-C00-053
M: residus de plàstic laminat
amb alumini o serigrafiat, d’origen
industrial (no postconsum)
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definitPr: 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
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D-GI-02-C00-001

O-B-03-C00-035

O-B-03-C00-038

M: poliestirè expandit, no importa

MATERIALS: granalla d’alúmina

M: barres d’acer S-235, trams de

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

(òxid d’alumini) i zirconi en pols;
pot contenir un 2% de restes de
metall dur (carbur de tungstè,
cobalt i níquel)

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

alúmina i zirconi
PRODUCCIÓ: procedent de granallatge per rectificació de peces de
metall dur

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
5-10 t/any

PRESENTACIÓ: bidons de 25 l

O-B-03-C00-036
M: llots de cel·lulosa que contenen
un 10% de metall dur (carbur de
tungstè)
C: 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

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

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

		
O-B-03-C00-039

M: Peces d’acer, acer galvanitzat

electroquímicament, acer galvanitzat químicament i alumini (aliatge
6014). Productes Gardobond, poden tenir recobriment de pintura.
Mida 19x10.5cm; 125g/peça
C D: acer i alumini
P: procedents de proves de laboratori
Q F: 500-1.000 unitat/mes
Pr: a convenir

		
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
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04 PAPER I CARTRÓ

04 PAPER I CARTRÓ

O-B-04-C00-049

O-B-04-C00-054

D-B-04-C00-013

MATERIALS: bobines de cartró

M: caixes, tapes, separadors i tubs

MATERIALS: bidons buits de car-

comprimit de 60 cm de diàmetre
reutilitzables

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cartró

PRODUCCIÓ: procedents de
l’enrotllament de filferro

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
50-500 unitats/any
PRESENTACIÓ: bobines

O-B-04-C00-050
M: caixes de cartró plegades de 63
cm d’alt / 60 cm de llarg / 20 cm
d’ample reutilitzables
C D: cartró
P: procedents de l’embalatge de
bobines de filferro
Q F: 250-500 unitats/any
Pr: paletitzat

O-B-04-C00-051
M: paper obsolet procedent de
revistes, llibres i tríptics
C D: paper
P: procedent d’edició de material
per a publicitat
Q F: 1-2 t/estoc únic
Pr: paletitzat

O-B-04-C00-053
M: caixes de cartró
C D: cartró
P: procedent d’embalatge de matèria primera

Q F: 50-100 kg/setmana
Pr: a convenir

de diferents mides de cartró
C D: cartró
P: procedent d’embalatge industrial de recepció de matèria
primera
Q F: 10-25 t/any
Pr: a convenir

O-B-04-C00-056
M: barreja de paper d’oficina i
cartró d’embalatge d’un sol ús
C D: barreja de paper i cartró
P: procedent d’oficines i
d’embalatges de cartró descartats
Q F: sense límit kg/mes
Pr: contenidor 5 m3

O-B-04-C00-057
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

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

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cartró

PRODUCCIÓ: per a la reutilització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

variable unitat/dia
PRESENTACIÓ: a convenir
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05 FUSTA

05 FUSTA

O-B-05-C00-037

O-B-05-C00-104		

D-B-05-C00-025

MATERIALS: palets de fusta de pi

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

MATERIALS: palets de fusta
usats de mides diverses

de diferents mides

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
palets de fusta

PRODUCCIÓ: procedents de la
recuperació

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit d’unitats/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

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

fusta

O-B-05-C00-106

PRESENTACIÓ: a doll

Q F: 2-5 m³/mes
Pr: a convenir

M: serradura de fusta (aglomerat
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-C00-102

O-L-05-C00-007

M: serradures i estella de fusta

M: soques de diferents tipus
d’arbres fruiters
C D: fusta
P: procedents de neteja de finques
per canvi de cultiu

O-B-05-C00-078
M: serradures i encenalls
C D: fusta
P: procedent de mecanitzat de

fusta

neta

C D: fusta
P: procedents de trituració
Q F: 25-50 t/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-103		
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
			

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

Q F: variable/-no definitPr: a doll

O-T-05-C00-045
M: palets de fusta trencats
C D: fusta
P: procedents de recepció de

matèria primera
Q F: 25-50 t/any
Pr: a convenir

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

O-B-06-C00-078
MATERIALS: retalls d’empesa de

cotó i de teixit de polièster-cotó de
rus, blanc i de colors clars

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cotó

PRODUCCIÓ: procedent de la
fabricació de productes tèxtils

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

500-1.000 kg/mes
PRESENTACIÓ: sacs/a càrrec de
l’interessat

O-B-06-C00-079
M: banderoles i pancartes publi-

citàries de teixit de polièster, en
desús
C D: polièster
P: material publicitari un cop finalitza la seva vida útil
Q F: variable/-no definitPr: caixes

O-B-06-C00-080
M: sobrants de bobines de teixit
ripstop spinnaker de nylon amb
acabat de resinat flexible (Dimension Polyant art52 Constant), de
160 cm d’ample i 52 g/m2. Blanc:
768,2 m; vermell: 100 m;
blau royal:12,7 m
C D: nylon
P: matèria primera per a la fabricació de paracaigudes, de qualitat
comercial, no utilitzada per canvi
de producció
Q F: 500-1.000 m/estoc únic
Pr: bobines

06 TÈXTIL

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-GI-06-C00-054
M: retalls de teixit de base poliès-

ter o poliamida amb recobriment
de neoprè-hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de
teixit
Q F: 1-2 m3/setmana
Pr: a convenir

O-L-06-C00-001

M: tèxtil de poliamida amb restes
de cautxú i acer

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

D-B-06-C00-013		
MATERIALS: base tèxtil de po-

lièster engomada amb acrilonitril,
resistent a tracció i temperatura

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
tèxtil engomat

PRODUCCIÓ: substitut de matèria primera

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
500-1.000 m/esporàdica
PRESENTACIÓ: bobines

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
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O-B-07-C00-019

O-B-07-C00-023

O-GI-07-C00-006

canitzat (no de pneumàtics), mides
aproximades 0,5x0,5x40-80 cm

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

mides
C D: NFU
P: procedents de la recollida
municipal
Q F: 5-10 unitats/setmana
Pr: a doll

MATERIALS: retalls de cautxú vulCOMPOSICIÓ DESTACABLE:
cautxú		

PRODUCCIÓ: procedents de procés d’injecció de cautxú

QUANTITAT I FREQÜENCIA:
25-50 t/any

PRESENTACIÓ: contenidor

O-B-07-C00-020

M: granulat de cautxú reciclat

que ha estat utilitzat com a base
a camp de gespa artificial; conté
aproximadament un 10% de fibres
de polietilè
C D: cautxú vulcanitzat
P: procedent de la retirada del
cautxú de base per actuacions de
millora de camp
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: a doll

O-B-07-C00-021

M: virutes i rebaves de cautxú
vulcanitzat
C D: cautxú vulcanitzat
P: procedent de fabricació de peces de cautxú per injecció
Q F: 2-5 t/mes
Pr: a convenir

M: làmines de cautxú natural per

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

O-B-07-C00-029

M: pneumàtics fora d’ús de camió
i maquinària industrial, diverses
mides
C D: NFU
P: procedents de vehicles industrials
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-07-C00-030

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

M: pneumàtics fora d’ús, diverses

O-GI-07-C00-008

M: retalls de plaques d’escuma
d’etilvinilacetat (EVA), mides
30x40x4 cm
C D: goma EVA
P: procedents de fabricació de
productes ortopèdics
Q F: variable/- no definit Pr: a convenir
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07 GOMA I CAUTXÚ

10 RUNES I MINERALS

09 CUIR I PELL

D-A-07-C00-001

O-T-09-C00-003

O-B-10-C00-025

MATERIALS: restes de cautxú

MATERIALS: carnasses de pell de

MATERIALS: tortes de llots-fangs
minerals inerts (30% humitat,
51% òxid càlcic CaO)

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 definitPRESENTACIÓ: 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

xai refrigerades

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
carnasses

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

PRODUCCIÓ: procedent del des-

minerals inerts

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 1-2

polir terratzo, de depuradora
fisicoquímica

carnat de pells de xai a fàbrica de
curtits
t/dia

PRESENTACIÓ: a doll

O-T-09-C00-004

PRODUCCIÓ: fangs procedents de
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable

PRESENTACIÓ: a doll

M: retalls de pell de xai en brut i

O-B-10-C00-027

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

C D: formigó
P: procedents de la fabricació

M: peces trencades de formigó net;
mides diverses, fins a 40x40x4 cm

de peces de formigó per
a la construcció
Q F: variable/-no definitPr: a doll

O-B-10-C00-029		

M: rebuig de terres inerts de formes
i granulometries diverses
C D: terres			
P: procedent del cribratge d’àrids
Q F: 1.000-2.000 t/mes		
Pr: a convenir

O-B-10-C00-031		

M: perlita expandida mineral
C D: perlita			
P: primera matèria en desús
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: a doll / a càrrec dels interessats
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10 RUNES I MINERALS

O-B-10-C00-033		

M: retalls sobrants de marbre i

D-B-10-C00-001

O-B-11-C00-124

MATERIALS: cendres de pirita,

MATERIALS: matèria orgànica
d’origen animal (fems), fresca o
compostada

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

ferrita, òxid de ferro. No importa la
procedència ni el grau d’humitat.
Preferiblement amb un contingut
mínim de 50% Fe, en pols

O-L-10-C00-002		

PRESENTACIÓ: a convenir

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

11 ANIMALS I VEGETALS

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cendres de Pirita

PRODUCCIÓ: per a la valorització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit t/any

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

matèria orgànica
PRODUCCIÓ: procedent de
l’activitat ramadera

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
100-250 t/mes

PRESENTACIÓ: a doll

O-B-11-C00-128

M: closca d’ametlla
C D: biomassa
P: procedent d’elaboració de fruita
seca

Q F: 250-500 t/mes
Pr: a doll

O-B-11-C00-129
M: restes orgàniques de

l’evisceració i tall de peix fresc
(espina amb carn adherida)
C D: peix
P: procedents de l’elaboració de
producte fresc per a alimentació
humana
Q F: 100-250 kg/dia
Pr: a convenir

O-B-11-C00-132

M: oli de peix cru (acidesa 7%

mín.; index de iode 200-155;
insaponificable 2,5% màx.), líquid.
Exhaurida data d’ús recomanat
C D: oli de peix cru
P: excedent de matèria primera
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir
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O-B-11-C00-134

O-L-11-C00-005

(6.25xN) de 82-84%), sòlid. Exhaurida data d’ús recomanat
C D: farina de peix
P: excedent de matèria primera.
Endurit
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic
Pr: a convenir

litat 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

M: farina de peix (proteïnes crues

O-B-11-C00-135

M: restes de pell, carn i espines

de peix de mida gran. Aplicable a
farines de peix
C D: peix
P: procedent de l’elaboració de
lloms de tonyina i peix espasa
Q F: 2-5 t/dia
Pr: a convenir

O-B-11-C00-136

M: llots de depuració biològica

d’aigües, digerits anaerobiament i
reduïda la humitat mitjançant un
filtre-premsa. Aplicable a la construcció
C D: llot biològic
P: procedents del sistema de depuració biològica d’aigües
Q F: 2,5 t/dia
Pr: a convenir

O-L-11-C00-003

M: fracció vegetal triturada, principalment soques de fruiters

C D: restes de poda
P: procedent de neteja de camps
de cultiu
Q F: 500-1.000 t/any
Pr: a doll

M: oli de sèsam Siemsgluss; qua-

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-C00-047

M: matèria orgànica d’origen agroalimentari: restes, fangs

C D: matèria orgànica
P: per a la valorització
Q F: variable/-no definitPr: a convenir
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D-B-11-C00-048

M: residus d’indústries agroramade-

res que continguin nitrogen, fòsfor o
potassa
C D: nitrogen, fòsfor o potassa
P: aplicable a fertilitzants
Q F: sense límit/dia
Pr: a doll

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

D-L-11-C00-010
M: fems de pollastre, guatlla i gallina 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 definit Pr: a doll

O-B-12-C00-007		

O-L-13-C00-003

MATERIALS: 6 bidons nous de

MATERIALS: acer amb restes de

200 l d’oli per a compressors i
hidràulic Repsol Turbo Aries 68 ISO
VG68
COMPOSICIÓ DESTACABLE: oli
PRODUCCIÓ: procedents d’oli nou
sobrant per cessament d’activitat

acer		

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

variable/mes

1.000-2.000 kg/estoc únic		
PRESENTACIÓ: bidons de 200 l/
a càrrec dels interessats

O-B-12-C00-008		

M: 22 tones oli tèrmic 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

cautxú i poliamida

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
PRODUCCIÓ: procedent de trituració de pneumàtics fora d’ús

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
PRESENTACIÓ: contenidor
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D-B-13-C00-012

O-B-14-C00-055

MATERIALS: banyeres d’alumini

MATERIALS: restes de texixit de fi-

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

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit/-no definitPRESENTACIÓ: a doll

bra de vidre diverses mides: 5cm-5m

COMPOSICIÓ DESTACABLE:
fibra de vidre

PRODUCCIÓ: procedents de re-

buig de producció de tèxtil de fibra
de vidre

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
10-25 t/mes

PRESENTACIÓ: bosses

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-C00-064

M: llots de depuració de la indústria paperera
C D: caolí i fibres de cel·lulosa
P: procedents del tractament
d’aigües en el procés productiu; per a
compostatge o indústries ceràmiques
Q F: 250-500 t/dia
Pr: caixes

O-B-14-C00-069

M: pols de fibra de vidre, conté
partícules de coure

C D: fibra de vidre
P: procedent de tallar components
electrònics
Q F: 10-25 kg/mes
Pr: a doll

O-B-14-C00-070

M: retalls encunyats de placa de
fibra de vidre amb multicapa de
coure; gruix d’1,5 mm,
superfície de 5-20 cm2 aprox.
C D: fibra de vidre
P: procedents de desemplafonament de components electrònics
Q F: 2-5 t/mes
Pr: a doll

O-B-14-C00-071

M: aigües de neteja d’instal·lacions
i utillatge amb càrrega de tensioactius
C D: aigua i tensioactius
P: procedents de la neteja en la
producció de productes d’higiene
personal
Q F: variable /-no definitPr: contenidor d’1 m3
		

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-C00-075

O-B-14-C00-081

O-GI-14-C00-021

metall dur (carbur de tungstè), olis
o emulsions de tall
C D: tèxtil amb metall
P: procedents de neteja d’equips i
ús de guants de protecció
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 25 l

d’aigües, digerits anaerobiament i reduïda la humitat mitjançant un filtrepremsa. Aplicable a la construcció
C D: Llot biològic
P: procedents de depuració biològica d’aigües
Q F: 2-5 t/esporàdica
Pr: contenidor

poliamida amb recobriment de neoprèhypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de
teixit
Q F: 1-2 m3/setmana
Pr: a convenir

M: draps i filtres impregnats de

O-B-14-C00-076

M: pintura en pols de qualitat

M: llots de depuració biològica

O-B-14-C00-082

M: sacs de jute net (producte natural)

epoxi, amb data d’utilització recomanada superada
C D: pintura en pols
P: resta d’estoc de producte no
comerciable
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: caixes

ria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-077

O-B-14-C00-083

M: llots de cel·lulosa que contenen un

que han contingut producte alimentari

C D: jute
P: procedents de recepció de matè-

M: bosses de 250 g de silicagel

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

(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

O-B-14-C00-078

M: panells aïllants acústics Ecoplak

M: cues de bobines de vel de fibra de

vidre, qualitat comercial. Mida del vel
aprox. 25-30 mm gruix i 20 cm
altura. Diàmetre bobina de cartró
aprox. 5 cm
C D: vel de fibra de vidre
P: restes de bobina no aprofitables
per automatització de procés
Q F: 25-50 kg/mes
Pr: bosses

O-B-14-C00-085

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

M: retalls de teixit de base polièster o

O-GI-14-C00-023

M: pols de neoprè-hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de
teixit

Q F: 50/100 kg/setmana
Pr: bosses

O-L-14-C00-008

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-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
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O-L-14-C00-010

O-TE-14-C00-001

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

carbó, apta com a àrid lleuger inert
per a morter, rebliment de jardineria
i antilliscant per a la neu
C D: àrid
P: procedent d’escòries de central
tèrmica
Q F: 250-500 kg/dia
Pr: a doll / a convenir

M: cendres procedents de crema de

O-T-14-C00-002

M: escòria de central tèrmica de

D-B-14-C00-017
MATERIALS: cendres de pirita,
ferrita, òxid de ferro. No importa la
procedència ni el grau d’humitat.
Preferiblement amb un contingut
mínim de 50% Fe, en pols.
COMPOSICIÓ DESTACABLE:

cendres de pirita

PRODUCCIÓ: per a la valorització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:

M: 13.000 m2 en bobina de film

sense límit t/any

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

PRESENTACIÓ: a convenir

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

O-T-14-C00-005

M: gel de sílice procedent
d’embalatge de primera matèria
(bosses de 250 g)
C D: gel de sílice
P: procedent d’embalatge de primera matèria
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: paletitzat

D-B-14-C00-019

M: cendres procedents de la crema
de biomassa o similar.
C D: cendres
P: per a la valorització.
Q F: sense límit /-No definitPr: a convenir

D-B-14-C00-020

M: residus de plàstic laminat
amb alumini o serigrafiat, d’origen
industrial (no postconsum)
C D: plàstic		
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definitPr: a convenir

D-B-14-C00-021

M: banyeres d’alumini procedents
de remolcs de camions per desballestar
C D: Al		
P: per recuperar i reutilitzar
Q F: sense límit/-no definitPr: a doll
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D-B-14-C00-022

M: cable de coure, no importa
material de recobriment
C D: cable		
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- No definit Pr: 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-C00-001

M: compostos de potassi i residus de tota mena que continguin
potassa
C D: KOH
P: per a ús com a subproducte en
procés de fabricació
Q F: sense límit / -no definitPr: a doll

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

O-B-15-C00-022

O-B-15-C00-137

PRESENTACIÓ: a convenir

M: big bags de 500 kg i 1.000 kg,
reutilitzables, han contingut material alimentari pulverulent, principalment sucres
C D: big bag
P: procedents de recepció de
matèria primera alimentària (sucre,
dextrina, fibres diverses)
Q F: 25-50 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-041

O-B-15-C00-138		

MATERIALS: contenidors de
1.000 l

COMPOSICIÓ DESTACABLE:

contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: procedent del reciclatge

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable

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 x70
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-C00-134

M: palets de fusta trencats, alguns
palets de fusta semi nous

C D: fusta.
P: procedents de recepció de matèria primera

Q F: 100-250 unitats / estoc únic
Pr: a doll

M: gàbies metàl·liques de mides
800x1.000x500 cm (ample x llarg
x alt) de color blau
C D: gàbies metàl·liques
P: procedents d’emmagatzematge
Q F: 50-100 unitats/estoc únic
Pr: gàbia

O-B-15-C00-139		

M: caixes metàl·liques apilables de
mides 700x450x300 cm (fons x
ample x alt) de color verd
C D: caixes metàl·liques		
P: procedents d’emmagatzematge
Q F: 25-50 unitats/estoc únic
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-141		

M: bobines de cartró comprimit de
60 cm de diàmetre reutilitzables

C D: cartó			
P: procedents de l’enrotllament de
filferro
Q F: 250-500 unitats/any
Pr: bobines
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O-B-15-C00-142		

O-B-15-C00-147

cm d’alt / 60 cm de llarg / 20 cm
d’ample reutilitzables
C D: cartró			
P: procedents de l’embalatge de
bobines de filferro
Q F: 250-500 unitats/any
Pr: paletitzat
		

en bon estat i reutilitzables
C D: palets de fusta		
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 50-100 unitats/mes
Pr: a doll

M: caixes de cartró plegades de 63

O-B-15-C00-143

M: embalatge industrial de fred

(ice-pak), reutilitzable i net; recipients hermètics amb líquid
congelable, no tòxic, mides aprox.
20x20x3 cm
C D: pastilla congelable		
P: procedent de recepció de material electrònic
Q F: 50-100 kg/mes		
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-145

M: caixes de polipropilè expandit

negre sense tapa, netes i reutilitzables; mides 600x400x198mm
C D: EPP		
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 unitats/estoc
únic		
Pr: a convenir

O-B-15-C00-146

M: palets de plàstic de 110x120

cm, la majoria en bon estat i reutilitzables, alguns trencats
C D: palets de polipropilè
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 10-25 unitats/mes		
Pr: a doll

M: palets de fusta de 100x120 cm,

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

O-B-15-C00-149

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-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

O-B-15-C00-155

M: palets de fusta fora de mida

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

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
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O-GI-15-C00-063

O-NA-15-C00-003

D-B-15-C00-005

bles, usats una sola vegada. No han
contingut substàncies tòxiques ni
perilloses
C D: big bag
P: procedents de recepció de matèria primera alimentària (sucre)
Q F: 50-100 unitats / esporàdica
Pr: big bag 1 m3

producte alimentari o plàstic, diverses mides
C D: sacs
P: excedent de producte
Q F: - No definit -/estoc únic
Pr: a convenir

1.000 l

O-NA-15-C00-005

PRESENTACIÓ: a convenir

M: big bags en bon estat, reutilitza-

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-C00-003

M: big bags en bon estat i nets,
reutilitzables; premsats en bales de
20 unitats
C D: big bags
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 25-50 unitats/mes
Pr: bales / a convenir

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

M: 3.000 big bags, han contingut

M: 65.000 sacs de ràfia de poli-

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

MATERIALS: contenidors de
COMPOSICIÓ DESTACABLE:

contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: per al reciclatge

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit

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-B-15-C00-029

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

D-LO-15-C00-002

M: big bags d’un sol ús que no
hagin contingut substàncies
perilloses
C D: big bags
P: per a la reutilització
Q F: 1.000-2.000 kg/dia
Pr: paletitzat

