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10a JORNADA 
LA GESTIÓ 
DE RESIDUS 
COM A 
SUBPRODUCTE

PROGRAMA

9 - 9.30 h Recepció i acreditació dels assistents

ESPAI SUBPRODUCTES LAB

9 - 10 h Mostra de subproductes (Espai visitable durant tota la jornada) 

OBERTURA INSTITUCIONAL DE LA JORNADA

10 h Presentació Sr. Josep Mª Tost, Director Agència de Residus de Catalunya i Sr. Narcís Bosch, 
Director Gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.

PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE SUBPRODUCTE SEGONS LA LLEI 
22/2011, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS

10.15 h Presentació Sra. Margarita Ruiz, Subdirectora General Adjunta de Residuos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

SITUACIÓ ACTUAL DEL SUBPRODUCTE A CATALUNYA I FUNCIONAMENT DE LA 
BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA

10.30 h • Sra. Maria Vidal (Cap del Departament de Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de 
Catalunya)

• Sra. Lorena Jurado (Directora de la Borsa de Subproductes de Catalunya)

11-11.30 h COFFEE BREAK

ESPAI DE TROBADA (B2B) / ESPAI AUDITORI

11.30 - 15 h Espai de trobada entre oferents i demandants de subproductes.

CONSELLS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA JORNADA 

•  Pel correcte funcionament de la jornada us demanem que ompliu el següent formulari d’inscripció: 
 http://www.arc.cat/jornades/subproductes2015
•  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. 
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Dimarts
26 de maig de 2015
De 9 a 15 h

BARCELONA ADVANCED 
INDUSTRY PARK     
c. Marie Curie, s/n
08042 Barcelona     

Aquest any celebrem els 10 anys d’organització de les jornades de gestió de 
residus com a subproductes. En les últimes edicions hem enfocat aquestes 
jornades cap a un format de trobades actives entre els productors que 
generen un residu i els receptors que els volen incorporar en el seu procés 
productiu com a matèria primera o recurs.

Després d’una presentació de la jornada  i per tal d’afavorir aquest contacte 
entre els assistents, aquests podran participar activament en diferents 
espais on trobar potencials usuaris dels subproductes.

L’ESPAI SUBPRODUCTES LAB exposarà mostres de residus, de diferents 
empreses, que es volen gestionar com a subproductes.

L’ESPAI AUDITORI serà el punt de trobada on els oferents i demandants 
de subproductes podran establir una relació directe entre ells i on diferents 
empreses presentaran els seus residus que estan gestionant com a 
subproductes o que tenen la intenció de gestionar com a subproductes.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

https://www.google.es/maps/place/Barcelona+Activa+-+Barcelona+Advanced+Industry+Park+%28BAIP%29/@41.436723,2.169169,16z/data=!4m5!1m2!2m1!1sBARCELONA+ADVANCED+INDUSTRY+PARK+++++!3m1!1s0x0000000000000000:0x11fc3c662918ebf5
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CAS PRÀCTIC: LA GESTIÓ D’UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE

Nom de l’empresa:
Alcoholera Catalana, SA

Municipi:
Santa Margarida i els Monjos 

Activitat:
Fabricació d’alcohol etílic mitjançant destil·lació i 
emmagatzematge de productes químics inflamables

Plantilla:
15 treballadors 

Persona de contacte:
Joaquín Barón, responsable de Medi Ambient

Adreça electrònica:
jbaron@alcoholesoliva.com

BARREGES HIDROALCOHÒLIQUES

mailto:juanc.belastegui%40clariant.com?subject=BORSA%20DE%20SUBPRODUCTES%0DDE%20CATALUNYA
mailto:juanc.belastegui%40clariant.com?subject=BORSA%20DE%20SUBPRODUCTES%0DDE%20CATALUNYA
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EMPRESA PRODUCTORA DEL SUBPRODUCTE 
L’empresa ALCOHOLERA CATALANA SA, fundada l’any 1964 i situada 
a Sta. Margarida i els Monjos, té com a activitat principal la “destil·lació 
d’alcohol etílic procedent de fermentació” per obtenir etanol del 96%.

Els seus proveïdors són empreses generadores de:

• Etanol d’alta graduació per rectificar 
• Alcohols impurs industrials 
• Mescles hidroalcohòliques de baixa graduació

EL SUBPRODUCTE: BARREGES 
HIDROALCOHÒLIQUES 
El subproducte que utilitza l’empresa ALCOHOLERA CATALANA es 
genera en els següents processos productius:

1) En el cas de residus provinents d’activitats farmacèutiques, aquests 
provenen dels reactius utilitzats per a la síntesi orgànica. L’etanol brut 
(o altres dissolvents) és utilitzat com a medi de reacció, cristal·lització o 
purificació en processos de síntesi orgànica.

ETANOL 
BRUT

Dissolvents 
purificació

Reacció
Cristal·lització

Purificació

Centrifugació 
Filtració

Producte 
final

Etanol
Intermedis 
orgànics
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2) En el cas de residus provinents d’empreses químiques que no 
siguin farmacèutiques (com empreses de perfums, de síntesi química, 
fabricants de detergents, etc.), aquestes utilitzen alcohols per als rentats 
de les instal·lacions de fabricació o per a processos de síntesi orgànica. 
L’alcohol és el medi de reacció, cristal·lització o purificació i se separa 
després de la precipitació. L’alcohol residual conté impureses d’aigua 
i altres dissolvents incorporades en aquestes etapes, procedents dels 
intermedis de síntesi, del procés o de processos anteriors.

3) En el cas de residus de fabricació de begudes alcohòliques, el residu 
es genera en el procés de fabricació. El residu del sistema d’elaboració 
i tractament de la beguda (amb restes d’alcohols i d’extracte barrejades 
amb residus del sistema d’elaboració, tractament i rebutjos de la planta 
d’embotellament) és el que gestiona ALCOHOLERA CATALANA, SA.

FANGS 
ALCOHÒLICS

Vi Alcohol Extractes Sucre Rom base Extractes Sucre

Refrigeració

Embotellament 

Beguda 
espirituosa 
derivada

Vermut

Filtració
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AVANTATGES DE LA GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE
1) Substitució de matèries primeres d’importació.

2) Reducció de l’impacte ambiental.

3) Minimització en la gestió dels residus.

4) Valorització de residus com a matèries primeres

GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE
ALCOHOLERA CATALANA, com a receptora del subproducte, es dedica 
a la fabricació d’alcohol rectificat i derivats a partir d’un sistema en 
continu de columnes de rectificació de plats a pressió atmosfèrica. El 
sistema de calefacció és amb vapor indirecte amb recuperació de vapors 
condensats. Com a matèries primeres s’utilitzen líquids de diferent 
riquesa alcohòlica i com a productes acabats s’obté alcohol rectificat 
> 96% o destil·lat. Igualment s’obtenen com a productes intermedis 
alcohols impurs (caps i cues de destil·lació), que es reincorporen al 
procés.

Diagrama de procés general

Dipòsits de 
matèria primera 

MATÈRIA PRIMA 
(cisternes)

En funció de la 
riquesa alcohòlica

Alcohols impurs de 
grau alt (60-90%) 

(més aportació 
d’aigua)

Mescles 
hidroalcohòliques 
(8-25%)

Dipòsits de 
formigó de 600 m³ 

(4 dipòsits)

Incondensables

Residus líquids

VENDA COMERCIAL    

Normalment 
habilitades entre 
4 i 6 unitats 

Selecc. 
Alcohols impurs (caps) Circuit d’aigua  

Circuit de vapor

Alcohols impurs 
C1-C2-C3-C4-C5

Alcohol rectificat 
> 96% A/dipòsits A i B

S’habilita un dipòsit 
cubeta 1 > 90%
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GESTIÓ D’UN RESIDU 
COM A SUBPRODUCTE

 

TRÀMIT 

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 De-
partament 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).

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=24e876d8d3848310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=24e876d8d3848310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=b0214d8b35d9e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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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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1

2

LA BORSA DE SUBPRODUCTES
DE CATALUNYA 

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 re-
ducció 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 am-
biental.

En la legislació catalana el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procedi-
ments de gestió de residus estableix a l’article 29 la figura del subpro-
ducte 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

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 inscri-
tes 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.

COM FUNCIONA?
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3

4

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 impres-
cindible 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.

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

INDICADOR 
DEL SECTOR
Icona i color

CODIFICACIÓ 
OFERTA
O= Oferta

CODIFICACIÓ 
DEMANDA
D= Demanda
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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

COM INSERIR UN ANUNCI?
Les empreses que vulguin anunciar ofertes o demandes de residus indus-
trials 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 anun-
ciats ni de la destinació que els anunciants donin a aquests residus, i 
gestionar-los i manipularlos de forma adient és sempre responsabilitat 
dels titulars.

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).
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mailto:info%40subproductes.com?subject=BORSA%20DE%20SUBPRODUCTES%0DDE%20CATALUNYA
http://www.subproductes.com
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ANUNCIS
OFERTES
01 QUÍMIC
Consultar web

O-B-01-C00-251 
MATERIALS: pols d’extintor 
(fosfat monoamònic)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
fosfat monoamònic

PRODUCCIÓ: procedent del bui-
datge d’extintors per manteniment
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
variable/-no definit-

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-01-C00-270
M: fluoraluminat potàssic, pols, 
riquesa >90%. Qualitat comercial
C D: fluoraluminat potàssic

P: excedent de matèria primera no 
utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic

Pr: sacs 25 kg

O-B-01-C00-309
M: dissolvent esgotat (acetat d’etil 
i metoxipropanol) conté pintures i 
vernissos
C D: dissolvent

P: procedent d’impressió flexogrà-
fica
Q F: 5-10 t/any

Pr: bidons 200 l/a convenir

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

P: procedent de mecanització de 
peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes

Pr: bidons 200 l

O-B-01-C00-329
M: taladrina residual, conté carbur 
de tungstè, cobalt i níquel en peti-
tes quantitats
C D: taladrina

P: procedent de mecanització de 
metall dur
Q F: 5-10 t/mes

Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-330
M: perfums i essències per perfu-
mar 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-C00-339
M: llot sec de depuradora físico-
química (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-C00-395  
M: dissolvent brut amb tintes 
d’impressió; el residu generat és la 
fase no reutilitzable de la barreja 
d’hidrocarburs alifàtics desaroma-
titzats, agents emulgents, inhibi-
dors 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-C00-400  
M: 22 tones d’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

O-B-01-C00-405
M: aigua glicolada al 50-60%, pro-
pilenglicol 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

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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O-B-01-C00-410
M: tensioactius i productes orgà-
nics i inorgànics per a elaboració 
de polímers en base aquosa en pe-
tites quantitats; qualitat comercial, 
possible data d’ús caducada
C D: tensioactius
P: excedents de primera matèria
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: bidons 

O-B-01-C00-412
M: aigües de rentat del procés de 
sanitització del sistema de deter-
gent líquid amb càrrega de tensio-
actius
C D: aigua i tensioactius
P: procedents del procés de fabri-
cació de detergent
Q F: 250-500 t/any
Pr: GRG o IBC 

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 farmacèu-
tic
Q F: 10-25 m3/setmana
Pr: a doll 

O-B-01-C00-415
M: resina de polièster ortoftàlica 
amb talc
C D: resina de polièster

P: procedent de proves per a la 
producció de tuberia de polièster 
reforçada amb fibra de vidre
Q F: 10-25 t/estoc únic

Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-416
M: 6t de tensioactiu aniònic 
Dispersene-M/132, de qualitat 
comercial
C D: tensioactiu
P: resta d’estoc d’additiu per a la 
digestió de pasta de paper
Q F: 5-10 t/estoc únic

Pr: GRG o IBC 

O-B-01-C00-417
M: sulfat fèrric, amb traces de 
coure i zinc
C D: sulfat fèrric

P: procedent de banys de decapat-
ge de ferro amb àcid sulfúric
Q F: variable kg/esporàdica

Pr: bidons de 200 l 

O-B-01-C00-418
M: pols de corindó; component 
majoritari: òxid d’alumini (mida 
aprox. 0,08 mm) barrejat amb pols 
de sílice
C D: òxid d’alumini

P: procedent de tractament de 
superfície de peces de vidre
Q F: 500-1.000 kg/any

Pr: sacs 

O-B-01-C00-419
M: fangs de tractament d’efluents; 
component majoritari: hidròxid 
càlcic, sequedat propera al 50%
C D: llot

P: procedents de depuradora fisi-
coquímica
Q F: 500-1.000 kg/any

Pr: a doll 

O-B-01-C00-423
M: aigua àcida amb alt contingut 
en fòsfor i amb sulfats
C D: aigua i fòsfor

P: procedent de la neutralització 
química d‘olis i greixos vegetals
Q F: 25-50 m3/dia

Pr: cisterna

O-B-01-C00-425
M: restes líquides de pintures amb 
dissolvents (CER 080111)
C D: pintura i dissolvent

P: procedents de la producció de 
pintures amb base dissolvent
Q F: 250-500 t/any

Pr: contenidor

O-B-01-C00-426
M: aigües d’esterificació (CER 
080409)
C D: aigües d’esterificació

P: procedents del procés de pro-
ducció de resines
Q F: 10-25 t/mes

Pr: GRG o IBC 

O-B-01-C00-427
M: tortons de fang de depuradora 
fisicoquímica i biològica (CER 
190214)
C D: tortons de fang de depuradora

P: procedents de depuració 
d’aigües de neteja de tancs de 
fabricació de pintures amb base 
aquosa 
Q F: 5-10 t/setmana

Pr: contenidor 
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O-B-01-C00-428
M: aigües de neteja de les 
instal·lacions de fabricació de 
detergents
C D: aigües de neteja

P: procedents de la neteja de les 
instal·lacions de formulació i enva-
sament de detergents
Q F: 50-100 t/mes

Pr: cisterna 

O-B-01-C00-429
M: solució amoniacal, contingut en 
amoníac 3-4%
C D: amoníac

P: procedent del procés de 
destil·lació
Q F: 500-1.000 t/any

Pr: cisterna

O-B-01-C00-432
M: insecticida organofosfatat, ace-
fat 75% + clorur amònic; qualitat 
comercial
C D: acefat

P: excedent de producció de 
fitosanitaris per descatalogació de 
producte
Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: caixes 

O-B-01-C00-433
M: acaricida per contacte, qualitat 
comercial; dicofol 16% + tetradi-
fon 6%
C D: acaricida

P: excedent de producció de 
fitosanitaris per descatalogació de 
producte
Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: ampolles

O-B-01-C00-434
M: acaricida per contacte, quali-
tat comercial; cihexaestan 40% + 
tetradifon 20%
C D: acaricida

P: excedent de producció de 
fitosanitaris per descatalogació de 
producte
Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: ampolles

O-B-01-C00-435
M: biocida desinfectant en el 
tractament de sistemes industrials 
de refrigeració per aigua, evita 
el creixement de bacteris com la 
legionel·la; bardac 22
C D: biocida

P: excedent de producció de 
fitosanitaris per descatalogació de 
producte
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-B-01-C00-436
M: 500 kg de nitrat sòdic i 2.000 
kg de clorur sòdic; qualitat comer-
cial
C D: sals sòdiques

P: excedents de primera matèria
Q F: 2-5 t/estoc únic

Pr: sacs de 25 kg

O-B-01-C00-437
M: antraquinona de qualitat co-
mercial
C D: antraquinona

P: excedent de primera matèria no 
utilitzada
Q F: 5-10 t/- no definit -

Pr: sacs de 25 kg 

O-B-01-C00-443
M: hidròxid de calci de qualitat 
comercial
C D: hidròxid de calci

P: excedent de primera matèria 
utilitzada per a neutralització
Q F: 100-250 t/estoc únic

Pr: a doll 

O-GI-01-C00-127
M: llot de depuradora físico-
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-GI-01-C00-129
M: dolomita en pols, qualitat 
comercial
C D: silicat magnèsic
P: excedent de producte per tanca-
ment de producció
Q F: 10-25 t/estoc únic

Pr: big bag 1 m3 

O-L-01-C00-002
M: pols d’extintor caducat; sulfat 
amònic i monoamònic
C D: sulfat amònic

P: procedent de manteniment 
d’extintors
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica

Pr: sacs 
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O-L-01-C00-012
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 

O-L-01-C00-015
M: Emuldec A-310 Proadec Quí-
micos, dispersió aquosa d’un copo-
límer; 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
M: epiclorhidrina Maport; quali-
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 

O-L-01-C00-018
M: hexilenglicol Quimidroga (2-me-
til pentè-2,4-diol); qualitat comer-
cial, 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 
(1-metoxi-2-propanol); qualitat 
comercial, possible data d’ús 
caducada
C D: metoxipropanol

P: excedent de primera matèria per 
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons 
O-L-01-C00-021
M: monoclorbenzè Quimidroga; 
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
M: Nansa EVM 70 Campi i Jové 
(alquil aril sulfonat de calci); qua-
litat 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-C00-023
M: OPD-140 Isisa, copolímer 
estirè-acrilat, opacador de pintu-
res; 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 

O-L-01-C00-025
M: White Spirit 150/200 Simar, 
substitut d’aiguarràs; qualitat comer-
cial, possible data d’ús caducada
C D: White Spirit 150/200

P: excedent de primera matèria per 
canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-026
M: xilè Proquibasa (D=0,872); 
qualitat comercial, possible data 
d’ús caducada
C D: xilè
P: excedent de primera matèria per 
canvi de producció
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic

Pr: contenidor d’1 m3 
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O-L-01-C00-031
M: àcid acètic al 80% Simar; qua-
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) Ba-
yol-82 Exxon; qualitat comercial; 
possible data d’ús caducada
C D: oli parafinat

P: excedent de primera matèria per 
canvi de producció
Q F: 50-100 kg/estoc únic

Pr: bidons

O-L-01-C00-034
M: cendra, principalment conté 
macronutrients (N, P, K); prové tota 
de fusta no tractada
C D: nitrogen, fòsfor, potassi

P: procedent de la combustió de 
biomassa
Q F: 1-2 t/dia

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-C00-161
M: aigua clara amb SO2 dissolt i 
altre gas derivat (SO3) de pH <1
C D: aigua + SO2

P: procedent del rentat de gasos
Q F: 25-50 t/any

Pr: a doll 

O-V-01-C00-001
M: solució d’àcid sulfúric al 10%
C D: àcid sulfúric

P: procedent del sector alimentari
Q F: sense límit m3/setmana

Pr: cisterna

O-L-01-C00-027
M: Ucar Filmer IBT Proquibasa, 
monoisobutirat de 2,2,4-trime-
til-1,3 pentadiol; qualitat comer-
cial, 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 co-
mercial, 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, hidrocar-
burs aromàtics lleugers/pesats; 
qualitat comercial, possible data 
d’ús caducada
C D: hidrocarburs aromàtics

P: excedents de primera matèria 
per canvi de producció
Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons 

O-L-01-C00-030
M: acetat butildiglicol Siemsgluss; 
qualitat comercial, possible data 
d’ús caducada
C D: acetat butildiglicol

P: excedent de primera matèria per 
canvi de producció
Q F: 50-100 kg/estoc únic

Pr: bidons 
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D-B-01-C00-043
M: hidròxid càlcic, no importa 
puresa
C D: CaOH2

P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-044
M: hidròxid sòdic al 30% i al 50%
C D: NaOH

P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-045
M: bisulfit sòdic
C D: bisulfit sòdic

P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-049
M: glicerina crua o refinada
C D: glicerina

P: per a la valorització
Q F: variable kg/mes

Pr: contenidor 1000kg 

D-B-01-C00-050
M: metanol. Preferentment proce-
dent de l’activitat farmacèutica
C D: metanol

P: per a aplicacions biològiques
Q F: sense límit kg/esporàdica

Pr: cisterna 

D-B-01-C00-051
M: sosa càustica liquida al 25, 30 
i 50%. Sense sòlids en suspensió
C D: sosa càustica

P: per a rectificació de pH
Q F: sense límit kg/esporàdica

Pr: cisterna 

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

Pr: a convenir 

D-LO-01-C00-001
M: residus de banys àcids de trac-
taments de superfície
C D: àcids esgotats

P: per a la recuperació d’àcids
Q F: -no definit- 

Pr: a convenir 

D-L-01-C00-003
M: àcid nítric, no importa la pro-
cedència
C D: àcid nítric

P: per a la fabricació de fertilit-
zants
Q F: 25-50 m³/mes

Pr: a doll

D-L-01-C00-004
M: solució d’amoníac, no importa 
la procedència
C D: solució d’amoníac

P: per a fabricació de fertilitzants
Q F: 10-25 m³/mes

Pr: a doll

D-B-01-C00-037
MATERIALS: àcid sulfúric al 50-
70%, no importa la procedència
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
àcid sulfúric

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

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-01-C00-038
M: carbó actiu
C D: carbó actiu

P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit

Pr: a convenir

D-B-01-C00-039
M: fosfat trisòdic
C D: fosfat trisòdic

P: per substituir matèries primeres
Q F: sense límit/-no definit-

Pr: 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 definit-

Pr: a convenir

DEMANDES
01 QUÍMIC
Consultar web

http://www.subproductes.com
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D-T-01-C00-014
M: òxid o hidròxid càlcic, de mida 
de partícula d’1 mm com a màxim; 
no importa la procedència
C D: CaO

P: per utilitzar com a reactiu en 
procés productiu
Q F: 2-5 t/setmana

Pr: cisterna 

O-B-02-C00-109
MATERIALS: EPS compactat
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
EPS

PRODUCCIÓ: procedent de mer-
mes i defectes de fabricació
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
2-5 t/mes

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-02-C00-134
M: resina humida de PVC, màxim 
40% humitat
C D: PVC

P: procedent de producció de 
resina de PVC pura
Q F: 50-100 t/mes

Pr: contenidor

O-B-02-C00-150 
M: granza de polibutilè tereftalat 
amb retardant de flama (fibra de 
vidre), color negre, qualitat comer-
cial. 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 selec-
tiva
Q F: variable/esporàdica

Pr: bales 

O-B-02-C00-166
M: tacs de plàstic amb qualitat co-
mercial de HDPE, PE, PP i mescla 
de PP i PE. Colors diversos no uni-
formes. Barrejats amb possibilitat 
de separar-los i agrupar-los.
C D: PP, PE, HDPE

P: procedent de procés industrial 
per purgues de màquines i canvi de 
colors.
Q F: 1-2t/mes

Pr: gàbia

O-B-02-C00-167
M: safates perforades negres (PS, 
ABS, PPE), mides aproximades 
15x30 cm
C D: PS, ABS, PPE

P: procedents d’embalatge de com-
ponents electrònics
Q F: 10-25 t/any

Pr: big bag 1 m3

O-B-02-C00-168
M: 3.050 kg de policlorur de vinil 
(PVC) de nom comercial VESTOLIT 
B 7021 Ultra de la marca VESTO-
LIT; qualitat comercial
C D: PVC

P: excedent de primera matèria per 
final de producció
Q F: 2-5 t/estoc únic

Pr: sacs de 25 kg

O-GI-02-C00-078
M: pols de polièster amb càrregues 
inorgàniques
C D: polièster

P: calibrat de planxes de polièster
Q F: 5-10 t/mes

Pr: sacs

OFERTES
02 PLÁSTIC
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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D-B-02-C00-050
MATERIALS: tota mena de plàstic 
separat i net
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
plàstic

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

PRESENTACIÓ: a convenir

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 postindus-
trial, nets i lliures de contaminació
C D: PE / PP

P: per al reciclatge
Q F: sense límit/mes

Pr: a convenir 

D-B-02-C00-061
M: tota mena de plàstic, preferi-
blement triturat; origen industrial 
o urbà
C D: plàstic

P: per substituir primera matèria
Q F: 25-50 t/any

Pr: big bag d’1 m3

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 po-
liuretà, 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-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 matè-
ria primera
Q F: 25-50 t/any 

Pr: a convenir

O-T-02-C00-085
M: peces noves i netes de poliace-
tal (Delrin) de color negre, volande-
res de D=12 cm
C D: Delrin

P: procedents de desmuntatge me-
cànic i separació manual d’altres 
elements
Q F: 2-5 t/any

Pr: big bag d’1 m3/a convenir

DEMANDES
02 PLÁSTIC
Consultar web

http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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D-GI-02-C00-001
M: poliestirè expandit, no importa 
la procedència ni el grau de nete-
dat del material
C D: EPS

P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-

Pr: 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

O-B-03-C00-036
MATERIALS: llots de cel·lulosa 
que contenen un 10% de metall 
dur (carbur de tungstè)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
cel·lulosa i metall dur

PRODUCCIÓ: procedents de 
filtració d’oli i emulsió de tall amb 
alt contingut de carbur de tungstè 
que prové de màquines rectificado-
res de peces i eines de metall dur
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
10-25 t/mes

PRESENTACIÓ: big bag d’1 m3

O-B-03-C00-037
M: llots de metall dur (carbur de 
tungstè) i acer que contenen restes 
d’olis i emulsions de tall, consis-
tència pastosa
C: carbur de tungstè i acer

P: procedents de procés de rectifi-
cació de peces de metall dur (car-
bur de tungstè) i acer mitjançant 
olis de tall i emulsions de tall
Q F: 500-1.000 kg/mes

Pr: bidons de 25 l

O-B-03-C00-040
M: peces d’acer, acer galvanitzat 
electroquímicament, acer galvanit-
zat químicament i alumini (aliatge 
6014); productes Gardobond, po-
den tenir recobriment de pintura; 
mida 19x10,5 cm; 125 g/peça
C D: acer i alumini

P: procedents de proves de labo-
ratori
Q F: 25-50 kg/mes

Pr: a convenir

O-B-03-C00-041
M: pols de granallar, principalment 
granalla d’acer amb alúmina (òxid 
d’alumini), zirconi i restes de me-
tall dur i grafit
C D: alúmina i zirconi

P: procedent de sorrejar/granallar 
peces de metall dur
Q F: 5-10 t/any

Pr: bidons de 25 l 
  

OFERTES
03 METÀL·LIC
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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D-B-04-C00-014
MATERIALS: paper de diari, pre-
feriblement de mida gran
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
paper 

PRODUCCIÓ: per a la reutilització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
500-1.000 unitats/any

PRESENTACIÓ: a doll 

O-B-04-C00-054
MATERIALS: caixes, tapes, sepa-
radors i tubs de diferents mides de 
cartró
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
cartró

PRODUCCIÓ: procedent 
d’embalatge industrial de recepció 
de matèria primera
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
10-25 t/any 

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-04-C00-058
M: retalls de cartró ondulat sobrant
C D: cartró

P: procedents de la fabricació de 
cartró ondulat
Q F: 25-50 t/mes

Pr: bales

O-B-04-C00-060
M: caixes de cartró amb tapa uti-
litzades; mides: 1.130x800x840 
mm; possibilitat amb palet inclòs; 
reutilitzables
C D: cartró

P: procedents d’embalatges per a 
peces metàl·liques
Q F: 25-50 unitats/mes

Pr: caixes

O-B-05-C00-037
MATERIALS: palets de fusta de pi 
de mides diferents 
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
palets de fusta

PRODUCCIÓ: procedents de la 
recuperació
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit d’unitats/mes

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-05-C00-078
M: serradures i encenalls
C D: fusta

P: procedent de mecanitzat de 
fusta
Q F: 2-5 m³/mes

Pr: a convenir 

O-B-05-C00-106
M: serradura de fusta (aglomerat 
75% aprox., fusta de palets 20-
22% 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-C00-108
M: serradures de fusta
C D: fusta

P: procedents del procés de tall 
i mecanització de fusta per a la 
producció de mobles
Q F: 2-5 t/mes

Pr: a doll 

OFERTES
04 PAPER I CARTRÓ
Consultar web

DEMANDES
04 PAPER I CARTRÓ
Consultar web

OFERTES
05 FUSTA
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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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

D-B-05-C00-025
MATERIALS: palets de fusta 
usats de mides diverses
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
fusta

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

PRESENTACIÓ: a doll

O-B-06-C00-081
MATERIALS: retalls de teixit, 
principalment sarga de polièster 
cotó (diferents colors barrejats)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
teixit de polièster de cotó

PRODUCCIÓ: restes del procés 
de tall de la fabricació de vestuari 
laboral
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
25-50 kg/mes

PRESENTACIÓ: bosses 

O-BU-06-C00-002
M: gorres, polaines i mascaretes 
de polipropilè no teixit
C D: polipropilè no teixit
P: procedents de personal de ma-
nipulació de medicaments
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: bosses

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

OFERTES
06 TÈXTIL
Consultar web

DEMANDES
05 FUSTA
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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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 matè-
ria primera 
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
500-1.000 m/esporàdica

PRESENTACIÓ: bobines 

D-B-06-C00-014
M: corda plana o cinta impresa de 
rebuig d’etiquetes, talles, etc. d’1 
a 3 cm i 2.000 m com a mínim, 
preferiblement negra, no elàstica
C D: teixit

P: per a la reutilització
Q F: 1.000-2.000 m/any

Pr: bobines 

D-B-06-C00-015
M: camises d’home o de dona de 
màniga llarga de rebuig
C D: tela

P: per a la reutilització
Q F: 500-1.000 unitats/any

Pr: a doll 

D-L-06-C00-001
M: retalls de tela tèxtil que no són 
de punt
C D: tela
P: per a la reutilització
Q F: sense límit
Pr: a convenir 

OFERTES
07 GOMA I CAUTXÚ
Consultar web

DEMANDES
06 TÈXTIL
Consultar web

O-B-07-C00-021
MATERIALS: virutes i rebaves de 
cautxú vulcanitzat
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
cautxú vulcanitzat

PRODUCCIÓ: procedent de 
fabricació de peces de cautxú per 
injecció
QUANTITAT I FREQÜENCIA: 
2-5 t/mes

PRESENTACIÓ: a convenir 

O-B-07-C00-023
M: làmines de cautxú natural per 
al tancament d’envasos Bottel-
Pack, (0086 White) sense colo-
rants, qualitat farmacèutica.
Mida: 29,9 mm diàmetre, 5 mm 
alçada, 4,4 g/unitat.
C D: cautxú natural
P: excedent de primera matèria no 
utilitzada, per canvi de producció.
Q F: 5-10 t/estoc únic
Pr: caixes

O-B-07-C00-028
M: bandes de cautxú de cintes de 
transport en desús de 1.000 i 800 
mm barrejades, en rotllos, gairebé 
totes llises
C D: cautxú
P: procedents de la indústria dels 
àrids
Q F: 5-10 unitats/esporàdica
Pr: a convenir 

O-B-07-C00-029
M: pneumàtics fora d’ús de camió 
i maquinària industrial, diverses 
mides
C D: NFU
P: procedents de vehicles indus-
trials
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 

O-B-07-C00-031
M: retalls de cautxú vulcanitzat (no 
pneumàtics) mides aproximades 
0,5 cm x 0,5 cm x 40-80 cm
C D: cautxú
P: procedents de procés d’injecció 
de cautxú
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor

O-GI-07-C00-006
M: pneumàtics fora d’ús, diverses 
mides
C D: NFU
P: procedents de la recollida      
municipal
Q F: 5-10 unitats/setmana
Pr: a doll

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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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 

O-L-07-C00-002
M: pols de cautxú recuperat de 
pneumàtics fora d’ús
C D: pols de cautxú
P: procedent del trituració de 
pneumàtics fora d’ús
Q F: 25-50 t/mes
Pr: sacs de 25 kg

O-L-07-C00-003
M: Triturat de pneumàtic de cotxe 
i camió fora d’ús de 10 x 10 cm 
aprox. Conté tèxtil i metall. (Small)
C D: cautxú

P: procedent de trituració de pneu-
màtics fora d’ús
Q F: 100-250 t/mes

Pr: a doll 

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

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

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-07-C00-001
M: bandes de goma de cintes de 
transport de 60, 70, 80, 90 o 100 
cm d’amplada en desús
C D: cautxú
P: per valoritzar materialment
Q F: 50-100 m/estoc únic
Pr: a doll 
 

DEMANDES
07 GOMA I CAUTXÚ
Consultar web

OFERTES
08 VIDRE
Consultar web

O-CS-08-C00-001
MATERIALS: retalls de fibra de 
vidre de qualitat comercial de di-
verses mides (de cm fins a ~3 m2)
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
fibra de vidre

PRODUCCIÓ:  procedents 
de la fabricació de pales 
d’aerogeneradors
QUANTITAT I FREQÜENCIA: 
1-2 t/mes

PRESENTACIÓ: big bag 1 m3 

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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O-L-10-C00-002  
M: rebuig de ceràmica triturada, 
disponible en formes i granulome-
tries variades; per a usos diversos: 
xamota, ornamental, àrids
C D: ceràmica  
P: procedent de la fabricació de 
productes per a la construcció
Q F: sense límit kg/dia 
Pr: a convenir

O-T-10-C00-012
M: tot-u reciclat 0/20 mm. Primer 
triatge, classificat, triturat, cribat i 
amb marcatge CE
C D: tot-u

P: procedent de runes, formigons i 
materials petris.
Q F: variable t/setmana

Pr: a convenir 

OFERTES
10 RUNES I MINERALS
Consultar web

O-B-10-C00-025
MATERIALS: tortes de llots-fangs 
minerals inerts (30% humitat,
51% òxid càlcic CaO)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
minerals inerts

PRODUCCIÓ: fangs procedents de 
polir terratzo, de depuradora
fisicoquímica
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
variable

PRESENTACIÓ: a doll

O-B-10-C00-027
M: peces trencades de formigó net; 
mides diverses, fins a 40x40x4 cm
C D: formigó
P: procedents de la fabricació
de peces de formigó per
a la construcció
Q F: variable/-no definit-
Pr: a doll

O-GI-10-C00-006
M: reble de porcellana en cru
C D: porcellana

P: procedent de la fabricació de 
porcellana sanitària
Q F: 250-500 t/mes

Pr: sacs 

O-GI-10-C00-007
M: pols de reble de porcellana 
mòlta
C D: porcellana

P: procedent de fabricació de por-
cellana sanitària
Q F: 250-500 t/mes

Pr: sacs 

OFERTES
09 CUIR I PELL
Consultar web

O-T-09-C00-003
MATERIALS: carnasses de pell de 
xai refrigerades
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
carnasses

PRODUCCIÓ: procedent del des-
carnat de pells de xai a fàbrica de 
curtits
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
1-2 t/dia

PRESENTACIÓ: a doll

O-T-09-C00-004
M: retalls de pell de xai en brut i 
salada
C D: pell en brut
P: procedent de retallat de colls i 
cues a fàbrica de curtits
Q F: 1-2 t/dia
Pr: a doll

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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O-B-11-C00-148
M: llavors d’alvocat (varietat forta) 
seques i sense restes de fruita o 
pell
C D: llavors d’alvocat

P: procedents de procés en indús-
tria alimentària
Q F: 100-250 kg/esporàdica

Pr: a convenir

O-B-11-C00-149
M: closques de crustacis, majori-
tàriament nècora, cabra (centollo) i 
bou de mar
C D: quitina

P: extracció de les closques dels 
crustacis netes i desinfectades
Q F: sense límit kg/dia

Pr: caixes

O-L-11-C00-005
M: oli de sèsam Siemsgluss; qua-
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 

D-B-11-C00-045
MATERIALS: residus amb con-
tingut en nitrogen, fòsfor i potassi, 
preferiblement sòlids
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
matèria orgànica

PRODUCCIÓ: per a la gestió com a 
subproducte
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
sense límit /-no definit-

PRESENTACIÓ: 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 definit-
Pr: bidons 

D-B-11-C00-049
M: matèria orgànica d’origen agro-
alimentari: restes, fangs
C D: matèria orgànica

P: per a la valorització
Q F: variable/-no definit-

Pr: a convenir

D-J-11-C00-003
M: residus de tota mena amb 
elevat contingut en greix proce-
dents de la industria oleícola o del 
biocombustible; gomes de biocom-
bustible, fons de dipòsits, llots de 
rentat, terres de filtració, etc.
C D: residus amb greix

P: no importa la procedència; per 
a la valorització

Q F: sense límit t/dia

Pr: cisterna

O-B-11-C00-139
MATERIALS: pèl·lets de matèria 
orgànica seca (pellofa de cafè), 
mides aproximades: 20 cm de llarg 
i 8 cm de diàmetre, compactació 
lleugera
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
matèria orgànica seca

PRODUCCIÓ: procedents 
d’elaboració de producte alimentari
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
10-25 t/any

PRESENTACIÓ: a doll

O-B-11-C00-142
M: llot d’EDAR biològica (CER 
070512)
C D: llot

P: procedent de depuradora biolò-
gica, extret amb centrífuga
Q F: 10-25 t/setmana

Pr: contenidor 

O-B-11-C00-143
M: residus de plantes vegetals 
(CER 020304)
C D: residus de plantes vegetals

P: procedents del procés 
d’extracció de la planta vegetal 
amb solvent (un cop s’ha recuperat 
el solvent)
Q F: 25-50 t/mes

Pr: GRG o IBC

O-B-11-C00-145 
M: residus d’aigua i gelatina 
d’origen animal
C D: gelatina

P: procedent de l’elaboració 
d’embutits
Q F: 250-500 kg/setmana

Pr: a convenir

OFERTES
11 ANIMALS I VEGETALS
Consultar web

DEMANDES
11 ANIMALS I VEGETALS
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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O-B-12-C00-008  

MATERIALS: 22 tones oli tèrmic 
Dowtherm, qualitat comercial. 
Barreja eutèctica d’òxid de difenil 
(73%) i bifenil (27%)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: oli 
tèrmic  

PRODUCCIÓ: excedent de primera 
matèria per canvi de producció
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-
25 t/estoc únic  

PRESENTACIÓ: a doll

O-L-13-C00-003 

MATERIALS: acer amb restes de 
cautxú i poliamida
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
acer  

PRODUCCIÓ: procedent de tritura-
ció de pneumàtics fora d’ús
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
variable/mes 

PRESENTACIÓ: contenidor 

O-B-13-C00-014
M: peces metàl·liques planes de 
diferents materials (acer, alumini, 
inoxidable) i diferents gruixos (0,5-
10mm), amb formes diferents (ro-
dones, quadrats i altres). Es poden 
separar per material i forma
C D: metall

P: procedent de perforar les xapes 
mitjançant pemses o punxonadores
Q F: 500-1.000 kg/mes

Pr: a convenir

OFERTES
12 PETROLIER I OLIS
Consultar web

OFERTES
13 FERRALLA I ESCÒRIA 
DE SIDERÚRGIA
Consultar web

D-J-11-C00-004
M: tota mena de residus indus-
trials agroalimentaris amb ele-
vat contingut en greix vegetal o 
animal, líquid o sòlid; olis usats, 
salses, mantegues, aliments cadu-
cats, xocolata, sabons, gelats, etc.
C D: greix vegetal o animal

P: no importa la procedència; per 
a la valorització
Q F: sense límit t/dia

Pr: cisterna 

http://www.subproductes.com
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OFERTES
14 DIVERSOS
Consultar web

O-B-14-C00-060
MATERIALS: retalls de paper 
d’alumini i polietilè nets
COMPOSICIÓ DESTACABLE: Al 
i PE

PRODUCCIÓ: procedents de pro-
cés d’envasatge de material sanitari
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
variable kg/dia

PRESENTACIÓ: a convenir 

O-B-14-C00-073 
M: pols de grafit pur 
C D: grafit  
P: procedent de mecanització de 
peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes 
Pr: bidons de 200 l 

O-B-14-C00-074 
M: peces de grafit pur trencades, 
mides aproximades 2-15 cm
C D: grafit  
P: procedents de material de suport 
a forn de sinterització
Q F: 100-250 kg/mes 
Pr: bidons de 200 l

O-B-14-C00-077 
M: llots de cel·lulosa que contenen un 
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

O-B-14-C00-082 
M: sacs de jute net (producte natural) 
que han contingut producte alimentari
C D: jute
P: procedents de recepció de matè-
ria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana 
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-085
M: panells aïllants acústics Ecoplak 
Innova de 2.000x1.000x70 mm, 
densitat 572 kg/m3; fabricats a partir 
d’aglomerat de trituració de moqueta 
de vehicles amb un 4% de resina de 
poliuretà
C D: pantalla acústica
P: restes d’estoc en desús en bon estat
Q F: 100-250 unitats/estoc únic
Pr: paletitzat 

O-B-14-C00-087
M: llots de depuradora d’indústria 
paperera amb tractament fisicoquí-
mic i biològic; matèria seca 22,6%, 
matèria orgànica 56,6%; pH= 8,1
C D: llot

P: procedents del tractament 
d’aigües en el procés productiu
Q F: 250-500 t/mes

Pr: contenidor d’1 m3 

O-B-14-C00-090
M: tacs de plàstic amb qualitat co-
mercial, de HDPE, PE, PP i mescla 
de PP i PE. Colors diversos no uni-
formes. Barrejats, amb possibilitat 
de separar-los i agrupar-los.
C D: PP, PE, HDPE

P: procedent de procés industrial 
per purgues de màquines i canvi de 
colors 
Q F: 1-2 t/mes

Pr: gàbia

O-CS-14-C00-001
M: retalls de fibra de vidre de qua-
litat comercial de diverses mides 
(de cm fins a ~3 m2)
C D: fibra de vidre

P: procedents de la fabricació de 
pales d’aerogeneradors
Q F: 1-2 t/mes

Pr: big bag 1 m3

O-CS-14-C00-002
M: restes de bobines de fibra de 
vidre de qualitat comercial amb 
cilindre de cartró; diverses mides 
(1-2,5 m d’ample) i restes de fins a 
5 m de llarg
C D: fibra de vidre
P: procedents de la fabricació de 
pales d’aerogeneradors
Q F: 1-2 t/mes
Pr: big bag 1 m3

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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DEMANDES
14 DIVERSOS
Consultar web

O-BU-14-C00-001
M: bosses de 250 g de silicagel  
(diòxid de silici granular i porós), 
absorbent de la humitat
C D: silicagel 

P: procedent de l’embalatge de 
primera matèria

Q F: 1-2 t/mes

Pr: paletitzat / a convenir

O-GI-14-C00-021 
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-14-C00-009 
M: acer amb restes de cautxú i 
poliamida 
C D: acer  
P: procedent de trituració de pneu-
màtics fora d’ús
Q F: variable/mes 
Pr: contenidor

O-L-14-C00-010
M: cendres procedents de crema 
de biomassa garbellades a 2 mm
C D: cendres
P: procedents de la crema de 
biomassa
Q F: 1.000-2.000 t/-no definit-
Pr: a doll 

O-T-14-C00-004
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-14-C00-006
M: pols d’assecament tèrmic, hu-
mitat inferior a l’1%; PCI superior a 
200 kcal
C D: pols
P: procedent d’assecament tèrmic 
de fangs
Q F: variable/setmana
Pr: contenidor

O-T-14-C00-007
M: fang biològic assecat, humitat 
~1-5%; PCI 2.500 kcal; matèria 
orgànica 30-40%
C D: fang sec
P: procedent d’assecament tèrmic 
de fang
Q F: 25-50 t/mes
Pr: caixes

D-B-14-C00-022
MATERIALS: cable de coure, no 
importa material de recobriment
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
cable

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

PRESENTACIÓ: a convenir
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O-B-15-C00-022
MATERIALS: contenidors de 
1.000 l
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
contenidors de 1.000 l

PRODUCCIÓ: procedent del reci-
clatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
variable

PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-15-C00-041
M: palets de fusta de pi en bones 
condicions de mides diferents 
C D: palets de fusta
P: procedents de la recuperació
Q F: sense límit unitats/mes
Pr: a convenir

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

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

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 pri-
mera 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 pri-
mera matèria
Q F: 10-25 t/esporàdica
Pr: a doll 

O-B-15-C00-158
M: big bags d’1 m3 totalment nets 
i reutilitzables; han contingut pro-
ducte alimentari sec, no deixa pols
C D: big bag

P: procedents de recepció de pri-
mera matèria
Q F: 250-500 unitats/mes

Pr: a convenir 

O-B-15-C00-160
M: caixes isotèrmiques netes i 
amb tapa de poliestirè expandit, de 
50x40x40 cm, per a transport de 
producte fresc; reutilitzables
C D: EPS

P: procedent de recepció de matè-
ria primera
Q F: 50-100 kg/mes

Pr: a doll

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

O-L-15-C00-004 
M: bidons de cartró amb tapa i ane-
lla 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 pri-
mera matèria
Q F: 100-250 unitat/mes 
Pr: a doll

O-NA-15-C00-003
M: 3.000 big bags, han contingut 
producte alimentari o plàstic, diver-
ses mides
C D: sacs 
P: excedent de producte
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir

O-NA-15-C00-005
M: 65.000 sacs de ràfia de poli-
propilè, impresos, de boca oberta, 
nous. Mides: 57 x 92 (50.000 uni-
tats) i 30 x 62 cm (16.000 unitats)
C D: sacs 
P: excedent de producte
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir

OFERTES
15 ENVASOS 
I EMBALATGES
Consultar web
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D-B-15-C00-005
MATERIALS: contenidors de 
1.000 l
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
contenidors de 1.000 l

PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
sense límit

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-15-C00-010
M: palets de fusta usats tots tipus 
i mides
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

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

D-B-15-C00-031
M: contenidors IBC GRG de 600 i 
1.000 litres; no importa l’estat
C D: contenidors IBC GRG
P: per a la valorització
Q F: variable/SETMANA
Pr: GRG o IBC

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 restes defectuoses de paper de 
plàstic d’envasos protectors
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització material
Q F: sense límit
Pr: a convenir

DEMANDES
15 ENVASOS
I EMBALATGES
Consultar web
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