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Espai Recursos Circulars “Market place” 

Catàleg dels recursos (exposats) 
Empreses i organitzacions que ofereixen productes/serveis sostenibles 

 
 
 

Temàtiques:  
 

1. Centres de recerca i innovació per a la sostenibilitat 

2. Consultories especialitzades en economia circular 

3. Eco-innovació i eco-disseny de productes i processos 

4. Eficiència energètica i renovables 

5. Solucions d'embalatge 

6. Logística i transport 

7. Serveis de gestió d'aigua 

8. Materials reciclats i subproductes. Gestió de residus 

9. Iniciatives de simbiosi industria i economia circular al Vallès 

10. Generalitat de Catalunya: serveis d'economia circular per a les empreses 



Catàleg de Recursos 

 
1. CENTRES DE RECERCA I INNOVACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT 

EURECAT 

 
Av. Universitat Autònoma, 23, 08290 Cerdanyola del Vallès 

 93 594 47  00 

 Marc Cortina 

 cerdanyola@eurecat.org / marc.cortina@ce.eurecat.org   

 www.eurecat.org 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Recerca aplicada en tecnologies industrials netes i digitals 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

- Assessorament neutral en diverses tecnologies industrials i digitals  
- Desenvolupament de nous models de negoci i millora dels actuals 
- Minimització i optimització del consum de recursos/residus 
- Desenvolupament de processos:  

1. desenvolupament, selecció i avaluació de tecnologies, 
2. validació tècnic-econòmica,  
3. pre-escalat industrial. 

- Optimització de sistemes:  
1. diagnòstic de processos existents,  
2. optimització de condicions d’operació i  
3. millora en eficiència/reducció de costos. 

 

LEITAT, Technological Center 

 
C/ de la Innovació, 2   -   08225 Terrassa 

 937882300 

 Marta Escamilla 

 mescamilla@leitat.org  

 http://www.leitat.org 

SECTOR D'ACTIVITAT 

Recerca i Eco-innovació 
Eco-disseny de producte i de packaging.   
Eficiència energètica i ús de recursos.  
Prevenció , minimització i valorització de Redius 
SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

- Assessorament per a la incorporació de criteris ambientals en el disseny de productes i/o envasos i embalatges. Amb 
això s’obtenen: estalvi de recursos (matèries primeres, transport), augment de la competitivitat, reducció de 
l’impacte ambiental i una millora de la imatge. 

- Identificació dels consums energètics de l’empresa i propostes de millora per reduir-los (reducció dels costos 
associats i l’impacte ambiental) 

- Prevenció, minimització i valorització de residus (estalvi en recursos, millora de la competitivitat...) 
- Millora dels resultats econòmics a través d’una bona gestió ambiental (models de negoci basats en economia circular 

Cas d’èxit: Canvi d’envàs sector detergència                                      Cas d’èxit: Millores energètiques sector càrni     

                                   

 

BioremUAB – Biodegradació de contaminants industrials 
i valorització de residus 



Catàleg de Recursos 

 
Escola d'Enginyeria. Edifici Q 
UAB,  Bellaterra  

 93 581 4791 

 M. Teresa Vicent Huguet i Paqui Blanquez Cano 

 d.eng.quimica.biologia.ambiental@uab.cat 
teresa.vicent@uab.cat 
paqui.blanquez@uab.cat 

 http://www.uab.cat/grup-recerca/BioremUAB  

SECTOR D’ACTIVITAT 

Processos de degradació de contaminants emergents en aigües residuals i llots 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 
 

- Avançar-se a la propera normativa europea sobre eliminació de contaminants emergents en efluents 
- Depuració d’efluents per a la seva reutilització. 
- No producció de residus com en els tractaments físic-químics. 
- Producció d’energia (biogàs)  per metanització de la biomassa microbiana purgada. 
- Estudis en Planta Pilot amb efluents reals. 

 

 

 

GICOM –  Grup d’Investigació en Compostatge de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

 
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona 

  

 Antoni Sánchez i Teresa Gea 

 info@gicom.cat 
 

 http://www.gicom.cat/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Investigació en processos biològics per a la valorització de residus 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

 
- Processos biològics per a la valorització de residus sòlids, tancant el cicle de la matèria orgànica i donant valor a 

la cadena de procés. 
- Compostatge, optimització del procés i estabilitat del producte final. 
- Anàlisi integral de plantes de tractament de residus orgànics basades en tractaments biològics: compostatge i 

digestió anaeròbia.  
- Fermentació en estat sòlid: obtenció de productes d’interès a partir de residus.  
- Viabilitat d’aplicació i anàlisi d’alternatives.  
- Estudis d’emissions gasoses i impacte associat. 
- Viabilitat de l’ús de nanopartícules per incrementar la producció de biogàs en processos de digestió anaeròbia.  

 
A l’implementar alternatives de valorització dels seus residus i subproductes, l’empresa es beneficia: 

- Reducció de costos de gestió de residus 
- Reducció impacte ambiental de l’activitat 
- Optimització de processos, millora de rendiments i aprofitament de recursos 
- Millora de la qualitat de processos i productes 

 
 

 

SOSTENIPRA 

 
Edifici Q-Escola d'Enginyeria. UAB, Bellaterra 

  

  Xavier Gabarrel 



Catàleg de Recursos 

 info@sostenipra.cat / xavier.gabarrell@uab.cat 

 http://www.sostenipra.cat 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Grup de recerca col·laborativa amb empreses i ajuntaments per a l’aplicació de les darreres eines ambientals i 
d’optimització de fluxos.  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

- Ecologia Industrial 
o Nous sistemes de producció i comercialització basats en l’aplicació de conceptes d’Economia Circular i 

Economia verda 
o Simbiosis de fluxos residus, aigua, energia i CO2 , optimització de fluxos. 

- Anàlisi del cicle de vida i eco disseny de productes, processos i serveis 
- Agricultura urbana en coberta amb o sense hivernacles integrats i transferència de coneixement.  
- Aprofitament d’aigües pluvials en barris i simbiosis industrial 

 
 

LITEM, Laboratori per a la Innovació 
Tecnològica d’Estructures i Materials – UPC 

 
C. Colom, 11. 08222 Terrassa, UPC Terrassa. 

 667 257 387 

 Lluís Gil 

 Lluis.gil@upc.edu  / litem@upc.edu  
 

 https://litem.upc.edu/en 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Servei de desenvolupament de nous materials a partir de residus 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

 
 
 

 

 

 

SUMMLab- Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat  

 
Escola Superior d'Enginyeries Industrial.  Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
(ESEIAAT, UPC) 

 93 7398250 

 Mª Dolores Álvarez del Castillo 

SUMMLab

 m.dolores.alvarez@upc.edu 



Catàleg de Recursos 

 https://summlab.upc.edu/ca 
SECTOR D’ACTIVITAT 

Estudis d’avaluació d’impacte ambiental i assessoria 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

 
- Aplicació de la metodologia Anàlisi Cicle de Vida (ACV): 

• Per la presa de decisions dins l’empresa 
• Per l’avaluació dels potencials impactes ambientals de nous productes o serveis 
• Com a eina de comunicació ambiental 

- Diagnosis ambiental orientada a la minimització de consums i minimització de residus dins l’empresa. Identificació 
d’oportunitats de minimització i valorització. 

- Gestió ambiental a la indústria, aplicant mesures operatives dins del que es coneix com "Producció neta" 
(optimització de processos industrials, reducció del consum de recursos, reducció de la generació de residus ...) 
 

 

POLQUITEX (Polimers Químics i Tèxtils) 

 
Campus UPC Terrassa 

 93 739 87 91 

 Xavier Colom 

 xavier.colom@upc.edu 
POLQUITEX  

 http://www.recercaterrassa.upc.edu/ca/node/258 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Revalorització de pneumàtics i altres elastòmers 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Desvulcanització de cautxú que prové del reciclatge de neumàtics i altres elastòmers i fabricació de nous materials 
elastomèrics amb propietats semblants als elastòmers purs. 
Aquest procés pot beneficiar l’empresa en tant que fa possible reutilitzar elastòmers vulcanitzats per reincorporar dins el 
procés i evitar sobrants de materials que son difícils d’eliminar   

 
 
 

 
 
 

2. CONSULTORIES ESPCIALITZADES EN ECONOMIA CIRCULAR  

FUNDACIÓ CREAFUTUR 

 
Edifici Esadecreapolis, Av. de la Torre Blanca 57, local B15 
08173 - St. Cugat del Vallès 

 932 061 750 

 Charlotte Bouchet 

 contact@creafutur.com/ c.bouchet@creafutur.com 
 

 http://www.creafutur.com/         http://circulab.eu/es/#enfoque 

SECTOR D’ACTIVITAT 



Catàleg de Recursos 

Anàlisi i estudi de les tendències per desenvolupar projectes innovadors. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Fundació privada, sense ànim de lucre, promoguda per la Generalitat de Catalunya i Esade (Universitat Ramón Llull) 
Àrees d’especialització: Mobilitat sostenible, economia circular e innovació social.  
Serveis d’economia circular: 
1. Projecte d’innovació : 

- Anàlisi de tendències i "benchmark" de solucions i models de negoci circulars del 
sector. 

- Anàlisi de les necessitats del consumidor (estudi qualitatiu i quantitatiu) 

- Tallers d’innovació i de cocreació (design thinking taller Circulab, ...) 
2. Formació a l’economia circular: 

- Taller Circulab: descobrir l’economia circular amb metodologia de "serious 
game", afavorint la col·laboració i la co-creació. Eina de team-building i gestió 
del canvi. 

 

 

Eco Intelligent Growth, S.L. 

 
Amposta 14-18, Bajos 2, 08174 Sant Cugat del Vallès 

 
934 199 080 

 
Ignasi Cubiñà 

 
info@ecointelligentgrowth.net 

 
 

http://ecointelligentgrowth.net/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

EIG es dedica a facilitar la transformació i transició d’empreses i organitzacions cap al model de l’Economia Circular, 
segons els principis Cradle to Cradle® 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 
 

- Avaluació de productes segons el programa Cradle to Cradle CertifiedTM 
o Aplicació del marc de disseny i gestió del procés de certificació de productes 
o Optimització de productes i processos segons els criteris del programa Cradle to Cradle CertifiedTM 

- Transició cap a l’Economia Circular.  Propostes i desenvolupament d’estratègies a mida per a qualsevol tipus 
d’empresa o organització. 

- Construcció verda  
o Assessorament des de la fase d’avant-projecte – preferiblement – a la posta en marxa 
o Direcció de projectes LEED i BREEAM 
o Disseny, selección i gestió de materials i solucions constructives en base als principis i objectius de 

l’Econmia circular 
- Estratègies per a la gestió del carboni (RE-disseny de procesos i productes) 
- Networking i comunicació per a l’Economia Circular 

 

3. ECO-INNOVACIÓ i ECO-DISSENY DE PRODUCTES I PROCESSOS 

ECrowd! 

 
Llacuna 162, oficina 313, 08018 Barcelona 

 
935 511 448 

 
Jordi Solé Muntada 

 
proyectos@ecrowdinvest.com  

 
 

https://www.ecrowdinvest.com 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Plataforma de Crowdfunding i Crowdlending – model alternatiu de finançament i préstecs  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Vídeo:  
https://vimeo.com/

187966246



Catàleg de Recursos 

ECrowd! és la plataforma online per al finançament col·lectiu d'inversions rendibles i amb impacte positiu en la societat i 
el medi ambient. Posem en contacte directe promotors de projectes d'inversió que necessiten un préstec amb inversors 
que cerquen diversificar amb un rendiment més alt. A més a més, amb la inversió directa en aquests projectes es 
contribueix tant a la millora de l'economia local com a fer un món més sostenible. 
 
ECrowd! Finança inversions, a les que sovint els bancs no donarien un préstec, gràcies a l’enfocament d'anàlisi de 
projectes. Si necessites els diners per fer una inversió real, viable, productiva i amb impacte positiu, aleshores tens la 
possibilitat real d'obtenir un préstec a la plataforma ECrowd!. 
 
 

 

Inèdit  

 
Plaça del Doctor Letamendi, 37, Entresòl 4ª, 08007 Barcelona 

 
932 683 476  

 
Jordi Oliver 

 
info@ineditinnova.com 

 
 

http://www.ineditinnova.com/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Eco-disseny i Eco-innovació.  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Inèdit es constitueix com una agència multidisciplinar que, combinant empatia, coneixement expert, anàlisi de dades, 
disseny i estratègia, ofereix solucions tècniques i creatives perquè els seus clients puguin enfrontar-se als reptes d'aquest 
futur. 

Inspirem, acompanyem, formem i aportem idees i fulls de ruta per al canvi cap a la sostenibilitat en quatre àmbits: 

- Quantificació ambiental: Anàlisi de Cicle de Vida, Petjada de Carboni, Hídrica o Ambiental. 

- Les cadenes de valor sostenibles: Gestió del risc, valor compartit, gestió del canvi. 

- L’ecodisseny de productes i serveis: Disseny de producte, disseny de serveis, disseny d’interfícies (software). 

- L'estratègia i el desenvolupament de models de negoci: Ecoinnovació, Estratègia de disseny, estratègies de gestió 
el carboni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RENOVABLES 

Clúster d’eficiència energètica de Catalunya (CEEC) 

 
Via Laietana, 39 , 08003 Barcelona 

 
93.319.23.00 

 
Jordi García Bayo 

 
info@clustereficiencia.org 

 

 
www.clustereficiencia.cat 

SECTOR D’ACTIVITAT 



Catàleg de Recursos 

El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense ànim de lucre que agrupa organitzacions que, dins de les seves 
activitats, ofereixin, promocionin o desenvolupin productes o serveis relacionats amb l’energia eficient en els camps dels 
edificis, la mobilitat, els serveis públics, la indústria i la formació. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

- Reforçar el sector de l’eficiència energètica i aconseguir la seva projecció exterior. 
- Aconseguir una major participació de les empreses associades en projectes d’eficiència energètica. 
- Obtenir sinergies per a les empreses fruit de la col·laboració. 
- Afavorir la innovació i la seva aplicació en el mercat. 
- Ser referent i representar els interessos de l’eficiència energètica davant les administracions públiques, 

organismes o altres corporacions. 
- Unificar una posició del sector per potenciar el seu paper en el conjunt de la societat. 
- Afavorir la formació de professionals del sector de l’eficiència energètica. 
- Desenvolupament de nous paquets o solucions integrades d’alta eficiència energètica, competitives en el mercat 

internacional. 
 

Vídeo corporatiu: https://youtu.be/Yz5kcf8Wgok                    Twitter: @clusterEE  
 

 

 

TondoEnergia 

 
Polígon industrial Mas Galí, 08503 Gurb 

 
93 889 39 19 

 
Xavi 

 
info@tondoenergia.com 

 

 
http://www.tondoenergia.com/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Empresa de serveis energètics renovables, especialitzada en instal.·lacions de biomassa. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Cicle del sistema de biomassa: 
- Estudi i anàlisi de viabilitat 
- Instal·lació de calderes i calefacció 
- Posada en marxa i subministrament de combustible (pèl.lets d’alta qualitat, estelles, closca d’atmella) 

Altres renovables 
- Gasificació  
- Energia solar tèrmica 
- Cogeneració – combinar energia tèrmica i elèctrica 
- Absorció – sistema de refrigeració  

 

 

 

5. SOLUCIONS D'EMBALATGE 

Clúster del Packaging 

 
C/ de la Innovació, 2 
08225 Terrassa 

 
93 788 23 00 

 
Àlex Brossa 

 
info@packagingcluster.com 

 

 
http://www.packagingcluster.com 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Agrupació d’empreses, centres de coneixement i entitats que treballen al món del packaging.  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 



Catàleg de Recursos 

 
- Ajudar a la millora competitiva de les empreses del sector  
- Promoció de networking intercluster 
- Jornades tècniques d’innovació, formació/coneixement 
- Posicionament de les empreses a nivell nacional i Internacional 
- Plans estratègics cap a noves oportunitats de negoci 

 

 

 

Pick d Pack 
 

 
Av/ Ferreria 28 (Polígon La Ferreria) - 08110 Montcada i Reixac 

 
935 650 972 

 
Xavier Pinosa 

 
marta@pickdpakc.om 

 

 
http://www.pickdpack.com 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Embalatges amb certificacions a l’entorn de l’Economia Circular (C2C) 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

PickdPack ofereix serveis i productes d’embalatge i envasos d’acord amb els conceptes de l’economia 
circular.  

http://www.pickdpack.com/ambientes/eco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPE INNOVACIONES PARA ETIQUETAJES, S.L. 
 

 
Carretera Montcada, 661 
08227 Terrassa 

 937 860 647 

 Alba Font 

 ipe@ipe-innovaciones.com 

 

 www.ipe-innovaciones.com/cdc/ 
SECTOR D’ACTIVITAT 

IPE Innovaciones Para Etiquetajes es dedica a la impressió d’etiquetes, sleeves i packaging. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 



Catàleg de Recursos 

1  Materials adhesius sostenibles  
1.1 Cadena de custodia, FSC/PEFC. 
1.2 Films autoadhesius biodegradables/compostables. 
1.3 Papers respectuosos amb el medi ambient 
1.4. materials amb poc  gramatge/micratge. 

 
2 Reciclatge del material suport de les bobines autoadhesives       
3 Reutilització de mandrils 
4 Reutilització de palets 
5 Eliminació de caixes en les entregues als nostres clients 
6 Tancament de caixes amb paper engomat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LOGÍSTICA I TRANSPORT 

CIL LOGÍSTICA DEDICADA 

 
C/ Compte Montemolín, 41. 08150 Parets del Vallès. 

 
93 573 53 10 

Javier Malaver 

 
cil@cil-logistica.com  

 
www.cil-logistica.com 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Logística inversa 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 



Catàleg de Recursos 

LOGÍSTICA INVERSA D’ENVASOS I EMBALATGES 
 
CIL Logística Dedicada desenvolupa i implementa solucions operatives per a la Gestió de la Cadena de Subministrament.  
Participem en l'estratègia d'outsourcing en aquells processos en els que els nostres clients no són experts. 
Aportem una metodologia contrastada i una sòlida capacitat d'enginyeria en processos per oferir un control operatiu tant 
en els seus costos com en el nivell de servei amb solucions innovadores, compartint l'experiència i sinergies de les nostres 
operacions logístiques.  
Som especialistes en la gestió logística, tenim especial atenció en la innovació en el procés amb els nostres clients i 
compartim els objectius i coneixements del negoci amb ells. 
Una de les nostres línies de negoci és la Logística Inversa, i CIL Logística Dedicada posa disposició dels seus clients 
12.000m2 per a que els processos dels seus envasos i embalatges reutilitzables es facin en unes instal·lacions 
modernament equipades per fer el desenvolupament més eficient  de la logística inversa.   
Els envasos es tracten segons la seva tipologia i origen: Plàstic reutilitzable, metall reutilitzable o fusta reutilitzable.  

 

 

InterGLP 

 
Plaza Ausias March, 1, Planta 4ª, Oficina 8 - 08195, Sant Cugat del Vallés 

 93 535 88 28 

 Ricard Rocosa 

 general@ifase.net  

 http://interglp.com/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Instal·lació d’equips de subministrament de GLP (Gas Liquat del Petroli)  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 
 
- Realització de projectes i tràmits de legalització amb els òrgans competents per a instal·lacions de GLP (barreja de 

butà i propà que també es coneix com a Autogàs). 
- Beneficis 

o El GLP és una alternativa més econòmica que la 
gasolina amb el mateix rendiment (40-50%estalvis 
en carburant) 

o Menys manteniment  
o Redueix al 95%els òxids de nitrogen, i 15% les de 

diòxid de carboni 
o No emet partícules cancerígenes 

  

 

 

7. SERVEIS DE GESTIÓ DE L'AIGUA 

Clúster de l’aigua de Catalunya – CWP (Catalan Water 
Partnership) 

 
C/ Pic de Peguera, 15, Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Jaume 
Casademont.17003 Girona 

 
972 18 33 38 

 
Xavier Amores 

 
info@cwp.cat  

 
http://www.cwp.cat/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Clúster. Associació d’empreses i centres de recerca i desenvolupament centrats en l’àmbit de l’ús sostenible de 
l'aigua al llarg del seu cicle de vida.  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 



Catàleg de Recursos 

L'objectiu del clúster és millorar la competitivitat del seu sector i la millora continuada la sostenibilitat en l'ús de 
l'aigua.  Serveis: 

- Impulsar activitats i projectes d’R+D, internacionalització i desenvolupament de negoci. 
- Facilitar accés a instruments i finançament per a nous projectes i millorar la competitivitat de les empreses 
- Networking. Facilitar coneixement i relacions entres les empreses per augmentar cooperació. 
- Formació i coneixement 

 

LEF INGENIEROS 

 
C/Francesc Macià, 25, 08755 Castellbisbal, Barcelona 

 
937 72 29 60 

 
Jose M Laguno 

 
comercial@lefingenieros.com 

 

 
www.lefingenieros.com 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Empresa d’enginyeria d’aigües. Gestió i tractament d’aigües 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

- Serveis de d’enginyeria: avaluació tècnica-administrativa de tractament d’aigües, projectes de millores o noves 
instal·lacions de gestió d’aigües integral.  

- O&M, seguiment i manteniment de l’aplicació i adequació tècnic-administrativa.  

 

LA GOTA, Sistemes Naturals de Tractament d’Aigües 

 
C/ Ustrell, nº 28 2on 2a, 80206 Sabadell 

 656.595.662 

 David Sanchez i Pau Arquès 

 lagota@lagota.cat   

 http://www.lagota.cat/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

- Depuració d’aigües residuals amb sistemes naturals de tractament d’aigües 
- Gestió del cicle de l’aigua – Gestió integrada 

Articles per saber més sobre depuració natural i gestió sostenible de l’aigua: http://lagota.cat/Saber-ne_mes_c.html 
 

8. MATERIALS RECICLATS I SUBPRODUCTES. GESTIÓ DE RESIDUS 

ResiduRecurs – Borsa de Subproductes 

 
Avinguda Diagonal, 452, 08006 BARCELONA 

 932 17 44 55 

 Lorena Jurado 

 subproductes@cambrescat.org 
 

 http://www.residuorecurso.com/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Borsa de subproductes i matèries primeres 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 



Catàleg de Recursos 

COM FUNCIONA? 

• Residurecurs.cat proporciona un espai segur i eficaç per negociar amb altres usuaris i convertir els residus en 
recursos. 

• Servei gratuït ofert pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, en el marc d’un conveni amb 
l’Agència de Residus de Catalunya.  

• Empresa interessada en la compra venda de subproductes, residus i matèries primeres secundàries facilitan en els 
usuaris publicar i consultar tants anuncis d’oferta i demanda com desitgin.  

• Eina virtual per l’economia circular a la PIME.  
 
Fulls informatius sobre Residurecurs.cat.  
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=89j1C47uaH4.  

 
 

 

 

Gremi de Recuperació de Catalunya 

 
Avinguda Torreblanca, 57 1B 12 - 08172 Sant Cugat del Vallés 

 93.317.57.71 

 Victòria Ferrer 

 info@gremirecuperacio.org  

 http://www.gremirecuperacio.org/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Recuperació de residus 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Associació empresarial que inclou el 70% de les empreses del sector de la recuperació de Catalunya.  
El principal objectiu del Gremi de Recuperació de Catalunya és aconseguir que les empreses es sentin protegides coma 
membres del gremi, defensant els interessos professionals i col·lectius des agremiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROAMBIENT 

 
C/Besòs,1 Edifici AGSA, 08174 Valldoreix 

 
93.584.31.37 

Manel Moragrega 

 proambient@proambient.es 
 

 http://www.proambient.es/ 



Catàleg de Recursos 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Serveis mediambientals especialitzats en el vector residus 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

- Serveis de consultoria  
o Avaluació de viabilitat tècnica i econòmica en activitats de gestió de residus 
o Estudis de mercat i propostes de models de negoci 
o Negociació i obtenció de permisos i autoritzacions ambientals 

- Auditories de gestió de residus (Valorització de l’stock de residus, auditories de compliment legal) 
- Plans de minimització i optimització de la gestió dels residus 
- Gestió de residus:  

o Recollida i tractament de residus i RAEEs 
o Valorització de residus (Estudis de viabilitat, ingenyeria del pretractament, caracterització i homologació del 

residu...)  

 

 

DATAMBIENT 

 
Pallars 147, 3er; 08018 Barcelona 

 +34 934903163 

 Sònia Llorens 

 sllorens@datambient.com  

 www.datambient.com 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Enginyeria i consultoria ambiental 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Formació i Assessorament en: 
• Economia Circular 
• Ecodisseny i ecoinnovació 
• Gestió de residus 

 
Diagnosi empresarial en economia circular i cerca de vectors d’innovació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACS Recycling 

 
Pau Vila i Dinarès, 18. 08192 Sant Quirze del Vallès 

 
931 198 062 

Pere Casals 

 
info@acsrecycling.es 

 
 

www.acsrecycling.es 

SECTOR D’ACTIVITAT 



Catàleg de Recursos 

ACS Recycling és una empresa especialitzada en la gestió, tractament, reciclatge, recuperació i valorització de Residus 
d’Aparells Elèctrics i Electronics (RAEE) 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

La gestió integral de RAEE: 
- Consultoria y Formació. Els nostres especialistes els poden assessorar per una optimització dels seus recursos 

complint amb la normativa legal que els hi afecti.  
- Recollida y transport. La nostra flota de vehicles autoritzats pel transport de residus per l’Agència de Residus de 

Catalunya, ens permet una recollida rapida i eficient. 
- Classificació i emmagatzematge. Un cop entrats a la planta, els RAEE es classifiquen i s’emmagatzemen fins al seu 

tractament mediambiental. 
- Descontaminació i fraccionament. Es retiren els elements contaminants per traslladar-los a plantes de 

processament especialitzades i es separen les diferents fraccions valoritzables que seran re-introduïdes al mercat 
com a components o com a matèries primes. 

- Certificació. S’estén un certificat en el que es garanteix la correcta gestió mediambiental dels residus segons la 
normativa vigent. 

- Reutilització. Els aparells i components que 
estan en bones condicions, es preparen per a la 
seva reutilització, aplicant el primer precepte 
de la jerarquia de reducció de residus.  

 

 

 

BIDONS EGARA, SL 

 
C/Narcís Montoriol, 6-8. 08232 Viladecavalls 

 
93 788 60 20 

 
Joaquim Lopez Vila 

 
comercial@bidonsegara.com 

  
http://www.bidonsegara.com/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Valoritzadors i recicladors d’envasos metàl·lics, de plàstic i contenidors. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 
 

- Venta d’envasos reciclats i re-condicionats 
- Venta d’envasos per a envasar residus 
- Retirada d’envasos usats 
- Rentat dels seus envasos i retorn, totalment 

reciclats o re-condicionats  
- Logística. Estem autoritzats per l’Agència de 

Residus de Catalunya amb un codi de 
transportista d’envasos buits i disposem d’una 
flota de vehicles preparats per a fer la 
recollida.  

  
 

 

INFOR-CONSUM SL 

 
Carrer de la Mare de deu del Pilar, 61 Interior 08290 Cerdanyola 
del Vallès 

 
935 92 27 18 

 
Ana Maria Chico 

 infor-consum@infor-consum.com  
 http://infor-consum.com/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Cartutxos de tinta i tòners utilitzats, originals compatibles i reciclats 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 



Catàleg de Recursos 

- Els cartutxos en bon estat de tòner i tintes originals es remuneren econòmicament al productor per la seva 
col·laboració en la reutilització del residu. 

- Els envasos de tinta, compatibles i reciclats, es gestionen per la seva eliminació amb cost a càrrec del productor 
- Tots els consumibles originals subministrats per Infor-Consum SL una vegada utilitzats, els hi recollim al seu domicili 

i se li abonem a la nova factura. 
- Tots els consumibles, compatibles, reciclats subministrats per Infor-consum SL, una vegada usats es recullen sense 

cost per la seva gestió i eliminació. 

 

REVIBASA – RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA S.A. 

 
Av. Roure, 5, 08755 Castellbisbal 

 
93 772 18 09 

 
Vicente 

 
info@revibasa.com 

 
 

http://www.revibasa.com/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Gestió mediambiental del reciclat del vidre. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

REVIBASA disposa d’un parc mòbil de camions de diferents modalitats, pales de càrrega, taller propi, laboratori i dues 
plantes de tractament i valorització de residus del vidre amb la tecnologia més avançada.  
- Serveis de contenidors per a la indústria del vidre de totes les mides. Per a Cristalleries, Plantes embotelladores, 

Ecoparcs, Deixalleries, Hoteles, Restaurants, Discoteques, Etc. 
- Deixalleria de vidre per a industrials del vidre pla. 
- Gestió de reciclat dels envasos paletitzats. 
- Recollida de contenidors als ajuntaments. 
- Gestoria mediambiental. 
- Assessoria en tecnologia de reciclat de vidre “know how”. 

 

TMA 

 
Avda. Can Fontanals s/n.  
08195, Sant Cugat del Vallès  

 902 25 41 11 

 Esteban Morales 

 comercial@tma.es 

 

 
 

 
 http://www.tma.es/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Gestió integral de residus – Recollida, Transport, reciclatge i eliminació de residus no 
perillosos i perillosos. 
Totes les activitats del grup relatives a la gestió i eliminació de residus es regeixen per la 
filosofia de treball i segell de garantia “ Zero Waste” (zero residus)  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX  

- Gestió de Valoritzables 
- Transport de residus 
- Compactació itinerant 
- Gestió de residus perillosos 
- Gestió de residus biosanitaris 

- Destrucció d’informació confidencial 
- Cubes, desembossaments i neteges 
- Gestió de Medicaments i Cosmètics 
 

 



Catàleg de Recursos 

 
9. INICIATIVES DE SIMBIOSI INDUSTRIAL I ECONOMIA CIRCULAR AL 

VALLÈS 

 

CECOT 
 

 
Sant Pau, 6 · 08221 Terrassa 

 +34 937361100 

 Jordi Costa 

 mediabient@cecot.org 
 

 www.cecot.org 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Associació empresarial multisectorial 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

Formació i assessorament a les empreses per a: 
• Ecoinnovació 
• Generació de nous models de negoci basats en l’economia circular 
• Diagnosi empresarial en economia circular i cerca de vectors d’innovació 

Suport a les empreses en la definició i cerca de finançament de nous projectes innovadors basats en el nou marc de 
l’Economia Circular 

 

 

Projecte d’Economia Circular per a les empreses industrials de 
Terrassa 

 
Ctra. de Martorell, 95, 2ª planta (08224 Terrassa) 

 937 397 000 

 Joana Lagunas 

 promocio.industrial@terrassa.cat  

 http://www.terrassa.cat/ 
http://districteindustrial.terrassa.cat/  

SECTOR D’ACTIVITAT 

L’Ajuntament de Terrassa impulsa un projecte estratègic per a la implantació de sinergies i de simbiosi industrial al 
teixit industrial de la ciutat 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 
 

- Assessorament gratuït i realització de cinc projectes d’economia circular per les empreses participants 
- Plataforma: Districte industrial http://districteindustrial.terrassa.cat/ 

Aquesta plataforma ajudarà les empreses terrassenques a crear sinergies per fer aflorar i vehicular projectes d’ 
economia circular i de simbiosi industrial que siguin tècnicament, econòmicament i ambientalment viables. 

 
Vídeo: https://youtu.be/v1sfz_LOBHE 

 

 

 

 

 

 

Foment de l’economia col·laborativa als 
polígons de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant 
Quirze del Vallès. 



Catàleg de Recursos 

 
Sabadell 

 
937453161 

M. Àngels Cos Rivas 

 
mcos@ajsabadell.cat 

 

Revaloritzem els recursos sobrants és un projecte 
pioner que s’està desenvolupant en els PAE (Polígons 
d’Activitat Econòmica) de Barberà del Vallès, 
Sabadell i Sant Quirze del Vallès. 

 
http://www.sabadellempresa.cat/ 

 Barberà del Vallès 
 

Sant Quirze del Vallès 

 937297272  
937216800 

 Perejaume Ferrer i Travesset  
Sònia Bartrés Sanuy 

 pferrer@nodusbarbera.cat  
sonia.bartres@santquirzevalles.cat 

 http://www.nodusbarbera.cat  
http://www.santquirzevalles.cat 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

• Catàleg de bones pràctiques simbiòtiques 

• Borsa d’hores d’assessorament tècnic especialitzat 

• La possibilitat d’acollir una exposició sobre simbiosi industrial 

• Poder participar en l’edició d’un nou vídeo divulgatiu 

• Presència en diferents esdeveniments de referència 

http://www.sabadellempresa.cat/SIMBIOSI INDUSTRIAL 
http://www.nodusbarbera.cat/revaloritzem-els-recusos-sobrants 
http://www.santquirzevalles.cat/Simbiosi_industrial 

 

 

Consell Comarcal del Vallès Occidental 

 
Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa 

 93 727 35 34 

 Teresa Zamora 

 ccvoc@ccvoc.cat 

 

 http://www.ccvoc.cat/ 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Administració pública supramunicipal  

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 
 
- Coordinació de la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’Economia Circular al Vallès Occidental. 
- Sensibilització i acompanyament a l’emprenedoria en l’Economia Circular. 
- Identificació d’iniciatives en Economia Circular. 
- Detecció d’empreses interessades. 
- Mapa de recursos Vallès Circular. 
- Disseny i difusió de tallers i jornades d’Economia Circular dirigides a empreses, persones i entitats. 

 
Web del Vallès Circular: http://vallescircular.ccvoc.cat                               Twitter: @VallesCircular 

 
 

 

 

SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 



Catàleg de Recursos 

 
Travessera de les Corts 131-159. 08028 Barcelona 

 934 022 222, ext. 61311 

 Santi Macià  

 santimaciavall@diba.cat  

 www.diba.cat  

SECTOR D’ACTIVITAT 
 
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu 
àmbit territorial: la província de Barcelona. 

El Servei de Teixit Productiu (en endavant, STP), de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, porta a terme diverses 
actuacions que tenen com a objectiu la promoció de polítiques de suport a l’activitat econòmica local.  

En aquest sentit, una de les línies de treball de l’STP són les actuacions de suport als ens locals en matèria de polígons 
d’activitat econòmica (PAE), ja que aquests constitueixen una peça clau en el desenvolupament del teixit productiu i on 
els ens locals poden i han de jugar un paper decisiu per a la seva millora, promoció i dinamització. 

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i en concret l’STP, ha dedicat des de l’any 2005 molts esforços, tècnics i 
financers, per acompanyar els ens locals en la seva tasca de millora dels polígons d’activitat econòmica. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

En l’àmbit de suport econòmic són elegibles en el marc de la convocatòria anual del Catàleg de Serveis: 
• les accions de simbiosi industrial (línia PAE, STP) 

• els projectes singulars en matèria d’economia circular i verda 

En l’àmbit de suport tècnic, l’STP ha organitzat: 
• Curs d’Economia Verda: quatre edicions 

• Sessió d’intercanvi i aprenentatge de PAE: la simbiosi industrial 

•  
Programa PAE. Servei de Teixit Productiu. 
https://www.diba.cat/web/economieslocals/programa-pae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. GENERALITAT DE CATALUNYA: serveis d'economia circular per a 
les empreses 

 



Catàleg de Recursos 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament d’Empresa i Coneixement 

 
Diagonal, 523-525 

 93 444 50 88 

Mireia Cañellas – Maite Ardevol - Pilar Chiva 

 ads.tes@gencat.cat 

 

 

 accio.gencat.cat, mediambient.gencat.cat, residus.gencat.cat 

SECTOR D’ACTIVITAT 

Administració pública generadora de les polítiques reguladores i de promoció econòmica del país i en concret de 
l’economia verda i circular 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX 

● Orientació i assessorament com ara: 
ACCIÓ / Departament Territori i Sostenibilitat: Start-up Catalonia, Innovació d’arrencada (GR pime i Innovar per 
créixer), Orientació i assessorament a l’RDI i a la innovació, Innovar a través de les empreses emergents, 
Innovar a Europa amb Horitzó 2020, Compra pública innovadora, Cooperació tecnològica internacional, Incentius 
fiscals a la innovació o el projecte Tàndem.cat del DTES 
Agència de Residus de Catalunya: Assessorament a empreses per a la prevenció de residus, reutilització i 
preparació per a la reutilització, estratègies d’ecodisseny, ecoemprenedoria en els àmbits relacionats amb la 
gestió eficient dels recursos. valorització (preferentment material) de residus , gestió de residus com a 
subproductes, oportunitats de simbiosi industrial, compra de productes reciclats i/o eficients en recursos,  

● Subvencions i incentius fiscals, com ara: 
Els Cupons a la Innovació (tecnològics, d’innovació i d’ecoinnovació).  
Nuclis R+D locals i internacionals  http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-
financament/nuclis-innovacio-tecnologica/transnacionals/index.jsp 
Comunitats RIS3CAT http://accio.gencat.cat/comunitats-ris3cat 
Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular (ecodisseny, reutilització, noves valoritzacions de 
residus, nous usos de productes reciclats, simbiosi industrial,...)  
Ajuts per a la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.  
Ajuts per a la prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. 
Foment de l’ecoetiquetatge, l’ecodisseny 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/sistemes_de_gestio/ 
Incentius per als sistemes de gestió ambiental 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/sistemes_de_gestio/
sistemes_de_gestio_ambiental_iso_14001_i_emas/emas/incentius/ 

● Guies com ara: 
Millors tècniques disponibles en els diferents sectors industrials  
Compra i contractació pública verda  
Catàleg ecodisseny de Catalunya  
Plans empresarials de prevenció de residus d’envasos  
Estalvi de les emissions de CO2 en els productes de la Xarxa Compra Reciclat.  
Fitxes de petjada de carboni de productes ecodissenyats  
Guia per al desenvolupament d’activitats de reutilització i preparació per a la reutilització a les deixalleries  
Guies de bones pràctiques per al reciclatge  

● Premis i reconeixement, com ara: 
Premi Catalunya d’Ecodisseny  
Premi d’Excel·lència Energètica 
Acords voluntaris per a la reducció de CO2  

 
 


