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1. Annex 1: Mesures del treball de laboratori: 

1.1. Percentatge de flotants eliminats i absorció d’aigua: 

PERCENTATGES MITJANS 

  PASSA FLOTANTS DESV EST PASSA DESV EST FLOTANTS 

SACO 1 90,03% 9,83% 1,41% 1,41% 

SACO 2 91,17% 8,78% 0,73% 0,73% 

ABSORCIÓ AIGUA 

SAC Nº Pesada Fibra Mullada Fibra Seca % absorbit     

1 1 697 228,2 205,43%     

1 2 559,7 226 147,65% MITJA DESVEST 

1 3 633,7 221,4 186,22% 179,77% 29,43% 

2 1 391,7 138 183,84%     

2 2 372,8 135,9 174,32% MITJA DESVEST 

2 3 378,7 136,4 177,64% 178,60% 4,83% 

1.2. Disgregació: 

Resultats de disgregació 

Sac 1 Pes Inicial (g) 200 Sac 2 Pes Inicial (g) 150,2 

Nº Pesada Pes 

  

Nº Pesada Pes 

  

1 17 1 26 

2 28,8 2 48,5 

3 35,6 3 35 

4 43,5 4 34,6 

5 37,3 

  6 30,5 

Pols en superficie 4,9 Pols en superficie 4,3 

Pes total 197,6 Pes total 148,4 

Pèrdua en transport 2,4 Pèrdua en transport 1,8 

% perdut en transport 1,20% % perdut en transport 1,20% 

Taula 1.1 - Percentatge de flotants 

eliminats  

Taula 1.2 – Absorció d’Aigua 

Taula 1.3 – Resultats de Disgregació 
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1.3. Tamisat 

Tamisat de les fibres d’origen naval: 

  S1FD S1FSD S2FD S2FSD MITJA DESVEST 

Agregats 
(Gruixuts) 32,25% 42,25% 47,83% 44,58% 41,73% 6,72% 

Fibres (Intermitjos) 34,08% 27,83% 21,75% 23,67% 26,83% 5,46% 

Fins 32,17% 28,33% 29,67% 30,08% 30,06% 1,59% 

 

Tamisat de les fibres de deixalleria i comparativa entre tamisades: 

 

 Fibres nàutiques Fibres de Deixalleria 

 
Disgregades 

Sense 
Disgregar Fibres 3/4'' Fibres  3/16'' 

Fibres tractables 67,29% 69,83% 62,69% 40,15% 

Fins 31,13% 30,25% 37,31% 59,85% 

Taula 1.4 – Tamisat de les fibres d’origen Naval 

Gràfica 1.1 – Fraccions de les fibres navals 

Taula 1.5 – Comparativa entre tamisades de diferent residu 
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Gràfica 1.2 – Comparativa entre tamisades de diferent residu 
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1.4. Resultats del tractament químic amb Àcid Nítric: 

Anàlisi de resultats amb Àcid Nítric 

Tractament REF 
Diferència 

de pes 

% 
pèrdua 
de pes REFUTAT? 

Mitja 
diferència 

de pes 

Mitja per 
Tractame

nt 

Desviació 
Standard 

per 
tractament 

Sac 1, Sense 
Disgregar, 

Bany Etanol 

S1FSDBE1 0,0545 4,49% NO 

5,43% 

5,19% 0,88% 

S1FSDBE2 0,0965 6,53% NO 

S1FSDBE3 0,0564 5,28% NO 

Sac 2, Sense 
Disgregar, 

Bany Etanol 

S2FSDBE1 0,1332 4,94% NO 

4,95% S2FSDBE2 0,0729 4,11% NO 

S2FSDBE3 0,0955 5,81% NO 

Sac 1, 
Disgregat, 

Bany Etanol 

S1FDBE1 0,7876 26,27% REFUTADO 

5,14% 

4,79% 0,53% 

S1FDBE2 0,0858 4,71% NO 

S1FDBE3 0,0911 5,58% NO 

Sac 2, 
Disgregat, 

Bany Etanol 

S2FDBE1 0,063 4,55% NO 

4,56% S2FDBE2 0,0577 4,97% NO 

S2FDBE3 0,082 4,17% NO 

Sac 1, Sense 
Disgregar, 

Sense Bany 
Etanol 

S1FSDNE1 0,0583 3,04% NO 

3,74% 

4,02% 0,80% 

S1FSDNE2 0,0806 4,43% NO 

S1FSDNE3 -0,1285 -7,49% REFUTADO 

Sac 2, Sense 
Disgregar,  

Sense Bany 
Etanol 

S2FSDNE1 0,0835 4,40% NO 

4,21% S2FSDNE2 0,0668 3,33% NO 

S2FSDNE3 0,09 4,90% NO 

Sac 1, 
Disgregat, 

Sense Bany 
Etanol 

S1FDNE1 0,0962 4,63% NO 

4,67% 

4,68% 0,39% 

S1FDNE2 0,1075 5,17% NO 

S1FDNE3 0,0702 4,22% NO 

Sac 2, 
Disgregat,  

Sense Bany 
Etanol 

S2FDNE1 0,0725 4,39% NO 

4,69% S2FDNE2 0,0616 4,55% NO 

S2FDNE3 0,0646 5,12% NO 

Taula 1.6  – Resultats del tractament amb Àcid Nítric 



Reciclatge del material compòsit de fibra de vidre i resina i estudi de viabilitat d’una planta per al seu tractament Pág. 9 

 

 

1.5. Resultats del tractament químic amb Propilenglicol: 

Anàlisi de resultats amb Propilenglicol 

Tractament REF 
Diferència 

de pes 
% pèrdua 

de pes REFUTAT? 

Mitja 
diferència 

de pes 

Mitja per 
Tractam

ent 

Desviació 
Standard 

per 
tractament 

Sac 1, Sense 
Disgregar, 

Bany Etanol 

S1FSDBE1 0,0045 0,37% NO 

0,45% 

0,10% 1,04% 

S1FSDBE2 0,0192 1,58% NO 

S1FSDBE3 -0,0165 -1,05% NO 

Sac 2, Sense 
Disgregar, 

Bany Etanol 

S2FSDBE1 -0,0128 -0,78% NO 

-0,41% S2FSDBE2 -0,1515 -6,68% REFUTAT 

S2FSDBE3 -0,0008 -0,05% NO 

Sac 1, Sense 
Disgregat, 

Bany Etanol 

S1FDBE1 0,1062 8,57% REFUTAT 

0,02% 

1,08% 0,73% 

S1FDBE2 0,0038 0,30% NO 

S1FDBE3 -0,0061 -0,25% NO 

Sac 2, Sense 
Disgregat, 

Bany Etanol 

S2FDBE1 0,0144 1,13% NO 

1,78% S2FDBE2 0,0229 1,61% NO 

S2FDBE3 0,0104 0,81% NO 

Sac 1, Sense 
Disgregar, 

Sense Bany 
Etanol 

S1FSDNE1 0,0165 1,15% NO 

0,84% 

0,69% 0,47% 

S1FSDNE2 -0,0041 -0,20% NO 

S1FSDNE3 0,0085 0,73% NO 

Sac 2, Sense 
Disgregar,  

Sense Bany 
Etanol 

S2FSDNE1 0,0103 0,67% NO 

1,22% S2FSDNE2 0,0151 0,96% NO 

S2FSDNE3 0,0146 0,82% NO 

Sac 1, Sense 
Disgregat, 

Sense Bany 
Etanol 

S1FDNE1 -0,0103 -0,84% NO 

-2,58% 
-1,94% 2,22% 

S1FDNE2 -0,0703 -4,32% NO 

S1FDNE3 -0,226 -13,38% REFUTAT 

Sac 2, Sense S2FDNE1 0,298 15,45% REFUTAT -1,30% 

Gràfica 1.3  – Resultats del tractament amb Àcid Nítric 
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Disgregat,  
Sense Bany 

Etanol 

S2FDNE2 0,0154 0,58% NO 

S2FDNE3 -0,0673 -3,19% NO 

1.6. Resultats del tractament químic amb Peròxid 

d’Hidrogen i Acetona: 

Anàlisi de resultats amb Peròxid D'Hidrògen i Acetona 

Tractament REF 
Diferència 

de pes 
% pèrdua 

de pes REFUTAT? 

Mitja 
diferència 

de pes 

Mitja per 
Tractame

nt 

Desviació 
Standard 

per 
tractament 

Sac 1, Sense 
Disgregar, 

Bany Etanol 

S1FSDBE1 0,093 5,39% NO 

5,55% 

6,76% 1,45% 

S1FSDBE2 0,0701 5,72% NO 

S1FSDBE3 -0,9081 -53,05% REFUTADO 

Sac 2, Sense 
Disgregar, 

Bany Etanol 

S2FSDBE1 0,1392 6,95% NO 

7,56% S2FSDBE2 0,1601 9,09% NO 

S2FSDBE3 0,1433 6,64% NO 

Sac 1, Sense 
Disgregat, 

Bany Etanol 

S1FDBE1 0,0674 6,26% NO 

5,75% 

5,45% 0,90% 

S1FDBE2 0,0873 5,23% NO 

S1FDBE3 -0,1434 -6,53% REFUTADO 

Sac 2, Sense 
Disgregat, 

Bany Etanol 

S2FDBE1 0,0931 6,03% NO 

5,15% S2FDBE2 0,0999 4,26% NO 

S2FDBE3 0,3079 15,00% REFUTADO 

Sac 1, Sense 
Disgregar, 

Sense Bany 
Etanol 

S1FSDNE1 0,181 7,16% NO 

5,80% 

6,96% 1,74% 

S1FSDNE2 0,0991 5,16% NO 

S1FSDNE3 0,1197 5,07% NO 

Sac 2, Sense 
Disgregar,  

Sense Bany 
Etanol 

S2FSDNE1 0,088 6,72% NO 

8,11% S2FSDNE2 0,1981 9,63% NO 

S2FSDNE3 0,1656 7,99% NO 

Sac 1, Sense 
Disgregat, 

Sense Bany 
Etanol 

S1FDNE1 0,0764 4,36% NO 

5,97% 

6,34% 2,13% 

S1FDNE2 0,1196 8,05% NO 

S1FDNE3 0,0951 5,49% NO 

Sac 2, Sense 
Disgregat,  

Sense Bany 
Etanol 

S2FDNE1 0,1453 9,79% NO 

6,71% S2FDNE2 0,0971 5,67% NO 

S2FDNE3 0,1173 4,66% NO 

Taula 1.7  – Resultats del tractament amb Propilenglicol 

Taula 1.8  – Resultats del tractament amb Peròxid i Acetona 



Reciclatge del material compòsit de fibra de vidre i resina i estudi de viabilitat d’una planta per al seu tractament Pág. 11 

 

 

 

Gràfica 1.4  – Resultats del tractament amb Peròxid i Acetona 

Gràfica 1.5  – Pèrdua de pes en funció dels pretractaments 
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1.7. Determinació de densitats saturades: 

 
DENSITAT DE PARTICULES SATURADES 

 
Estimada DESVEST 

Fibra de Vaixell 0,8807 19,99% 

Resina Epoxi  0,9574 18,10% 

Resina UP 0,7696 16,10% 

Fibra Tamisada REF 1,0577 9,19% 

Fibra 3/4 ST 0,6322   

Fibra 3/4T 1,3333   

Fibra 3/16T 1,4412   

Fibra 3/16 ST 0,7070   

Fibra PG 1,0949 12,33% 

Fibra H2O2 + 
Acetona 1,2456 20,23% 

Fibra Nitric 1,6066 23,99% 

 

 

 

Taula 1.9  – Densitats saturades 

Gràfica 1.6  – Densitats saturades 
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1.8. Determinació d’absorció d’aigua: 

 
ABSORCIÓ D'AIGUA  

 
Estimada DESVEST 

Fibra de Vaixell 217,31% 5,30% 

Resina Epoxi  233,38% 32,95% 

Resina UP 115,94% 22,55% 

Fibra Tamisada REF 153,82% 28,65% 

Fibra 3/4 ST 189,47%   

Fibra 3/4T 156,00%   

Fibra 3/16T 171,43%   

Fibra 3/16 ST 250,00%   

Fibra PG 187,49% 28,65% 

Fibra H2O2 + 
Acetona 119,36% 27,39% 

Fibra Nitric 130,18% 19,89% 

 

 

 

 

Taula 1.10  – Absorció d’Aigua 

Gràfica 1.7  – Absorció d’Aigua 
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1.9. Determinació de gravetat específica. 

  Gravetat Específica 

Fibra bruta de vaixell 0,99724 

Netejat fins 0,99948 

Netejat agregats 1,00258 

Intermitjos 1,00561 

Fibra netejada 1,00071 

Tractament PG 1,00645 

Tractament PA 1,01021 

Tractament HNO 1,01951 

Resina UP 0,99638 

Fibra 3/16 ST 0,99297 

Fibra 3/16 T 1,00970 

Fibra 3/4 ST 0,99304 

Fibra 3/4T 1,00711 

Fibra de referencia 1,01400 

 

 

Taula 1.11  – Gravetat específica 

Gràfica 1.8  – Gravetat específica 
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2. Annex 2: Disposicions generals de disseny. 

El present document de criteris de disseny orientatius detalla alguns requisits i 
condicions de treball que han d’acomplir tots els materials i elements de la planta pilot de 
reciclatge de residus de plàstic reforçat amb fibra de vidre per operar satisfactòriament. 
D’altra banda, també es detallen els usuaris i els seus requeriments, i finalment es 
redacta un llistat amb el llistat de lleis i normatives relacionades amb la possible operació 
de la planta. 

Aquest document no pretén ser una guia de directrius d’aplicació en una planta, sinó un 
preàmbul que identifiqui i assenyali necessitats de funcionament, sempre amb un 
caràcter orientatiu i no vinculant, degut a que parteix de les estimacions d’un treball de 
laboratori.. 

2.1. Condicions de caràcter tècnic. 

2.1.1. Àmbit de treball. 

Atesos els resultats obtinguts en l’enquesta online i les informacions atorgades pels ens 
regionals, idealment la planta hauria de treballar en un àmbit dintre de l’àrea de la 
comunitat autònoma de Catalunya i les dels voltants, donant servei a la resta de gestors 
de residus i a les empreses productores, tant per al residu que pugui esdevenir en 
potència com en la seva comercialització, per motius de capacitat de gestió i també per 
motius logístics.  

2.1.2. Funcions de la planta. 

Aquesta planta tindria els següents propòsits:  
 

 Establir-se com a centre català de referència en la recepció i tractament de 
residus d’aquesta mena. 

 Contacte i desenvolupament d’una relació amb ens municipals i gestors 
intermedis com a destí final d’aquests materials. 

 Assessorament a organismes, empreses o particulars en les gestions 
relacionades amb el transport dels residus o, més particularment, a la baixa dels 
vehicles. 

 Trituració i tractament del residu i producció de subproductes. 

 Promoció de mesures per a la minimització del residu, recopilació estadística i 
emissió d’avaluacions. 

 Promoció de la recerca i el desenvolupament dels mètodes de reciclatge i de les 
sortides del subproducte. 

 Finalment, acció comercial, venda i transport (a través de tercers) dels 
subproductes produïts. 

2.1.3. Objectius envers els residus. 

Abans de definir com seria l’activitat de la planta, caldria estimar quina seria la deixalla 
objectiu per al seu desenvolupament, i per tant, els productes que la planta hauria de 
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transformar idealment. 

2.1.3.1. Deixalla objectiu. 

 Plàstics reforçats amb fibra de vidre, amb matriu epoxi, d’ús general. 

 Plàstics reforçats amb fibra de vidre, amb matriu de polièster insaturat. 

 Plàstics reforçats amb fibra de vidre, amb qualsevol altre matriu termostable de 
menor comercialització (vinilèster, poliuretà, etc). 

2.1.3.2. Deixalla gestionable alternativa. 

En cas que la planta no assolís els objectius de producció amb la deixalla existent, la 
planta podria donar servei alternatiu com a gestor i triturador, tot i que no podria donar 
tractament químic de cap mena, com a mínim amb les solucions de treball 
implementables. De major a menor interès, la planta podria fer-se càrrec dels següents 
residus: 

 

 Plàstics reforçats amb fibra de carboni, amb qualsevol matriu termostable. 

 Plàstics reforçats amb fibra d’aramida, amb qualsevol matriu termostable. 

 Fibra de vidre sense reforçar. 

 Plàstics reforçats amb matrius termoplàstiques. 

 Altres vessants comercials del plàstic sense reforç (com el PE, PS, PP, ABS...), 
tot i que esdevindrien una infrautilització de les trituradores, ja que existeixen 
altres alternatives al mercat. 

2.1.3.3. Productes exclosos. 

De cap manera, la planta pot fer-se càrrec dels següents productes: 

 

 Metalls 

 Productes ceràmics 

 Residus de la construcció 

 Residus sòlids urbans 

 Termostables reforçats amb fibres, barrejats amb altres materials, sense prèvia 
separació 

 Residu electrònic, que tot i que tingui fibra de vidre, es considera que ha de rebre 
un tractament més específic que el que aquesta planta pretén 

2.1.4. Criteris de disseny de les parts integrants del procés de reciclatge. 

Per tal de fer l’anàlisi de condicions tècniques que han de complir els materials i el 
producte en si mateix, s’han classificat segons els diferents sistemes de què es 
composa, d’igual manera com s’ha anat tractant a la memòria del projecte: 

 

 Entrada de producte i bàscula de pesada 

 Zona d’emmagatzematge i maquinària amb braç mecànic 

 Sistema de neteja 

 Recepció i especejament de material. 

 Maquinària trituradora 
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 Tremuges d’emmagatzematge 

 Cinta transportadora 

 Separació per vibració mecànica 

 Neteja/Separació per decantació i tancs d’agitació 

 Forn d’assecatge. 

2.1.4.1. Disseny de l’entrada de producte i bàscula de pesada. 

La planta de tractament hauria de tenir una zona inicial d’entrada de vehicles  que es 

podria descriure com un solar pavimentat, amb zona d’accés adequada per a tot tipus de 

vehicles i coberta (parcial o total). Hauria d’acomplir una sèrie de requisits, que serien els 

següents: 

 Accessibilitat, per tal de permetre l’accés a tota mena de vehicles. 

 Pavimentació adequada, asfalt sobre terra compactat. 

 Disposició d’una garita de vigilància equipada amb mitjans per fer el registre i la 

vigilància. 

 Tancament perimetral de la zona amb control d’accés i monitorització. 

En aquesta zona d’accés ha d’estar instal·lada una bàscula de pesada de vehicles. Els 

requisits de disseny de la mateixa han d’estar basats en el transport que les fa arribar. 

Hauria de, com a mínim, poder suportar els pesos d’entre una furgoneta i un camió 

articulat de quatre eixos, és a dir, un tràiler.  

Segons les directrius del ministeri de foment, les dimensions mínimes han de ser 2,6m 

d’ample i 16,5m per al tren de remolc. La massa màxima autoritzada en aquesta mena 

de vehicles ha de ser de 38 tones[1]. 

2.1.4.2. Disseny de la zona d’emmagatzematge. 

Al costat de la zona de recepció, es necessita una àrea on fer el guardat del material 
previ a ser entrat dintre del cicle. No requereix cap altre requisit en termes de 
pavimentació, així doncs podria ser diferent al que podria tenir la zona d’entrada, fins i tot 
sent una zona sense pavimentació, o una zona soterrada, per ajudar a la descàrrega 
dels camions. 

 

 Àrea  suficient per emmagatzemar prou volum com per treballar durant 30 dies, 

és a dir, aproximadament unes 300 tones. 

 A aquesta àrea se li ha de sumar una àrea per a la maniobra del camió i possible 

descàrrega. 

 Cobertura per a l’emmagatzematge, si s’escau, tot i que, al ser l’aportació 

merament de residu podria ser guardat amb la cobertura de, per exemple, una 

lona. 
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2.1.4.3. Disseny de la manipuladora mecànica. 

Havent-se realitzat l’abocament, per sortejar el problema dels elevats pesos de la 

deixalla i el gran volum que les peces sense triturar tenen, el residu ha de ser recollit per 

una maquinària que el pugui agafar i posar-lo sobre un contenidor, per portar-lo cap a 

una zona d’identificació i de separació en la qual es determini si el producte pot ser 

emprat en el procés o bé si s’ha de descartar i retornar.  

La maquinària escollida per a aquesta funció ha de ser similar a la d’una manipuladora 

de materials mòbil, amb una sèrie de requisits funcionals que haurien de ser 

aproximadament els següents: 

 Mecanismes de desplaçament: la maquinària ha de poder ser mòbil, i que el 

mateix tren de desplaçament que permeti el canvi de direcció i del sentit del 

moviment sigui el suport del pes del vehicle. Per aquest motiu, ha de requerir 

una sèrie de rodes i pneumàtics o bé un tren d’orugues, formant entre la base i el 

mitjà de desplaçament un tren de suport.  

 Pala frontal: eventualment, pot ser necessari, per acomplir una doble funció de 

moviment del material, ajuntar una pala arrossegadora. Aquesta seria una funció 

opcional. 

 Cabina equipada: sobre el tren de suport ha de poder disposar-se un treballador 

en una cabina equipada amb comandaments i protegida frontalment de 

qualsevol despreniment de material. A més a més, haurà de comptar amb un 

sistema d’elevació o de suspensió per poder ajudar al treballador a visualitzar 

l’àrea de treball i haurà de garantir l’estabilitat del treballador en el 

desenvolupament de les funcions, a més de les funcions ja pressuposades 

d’ergonomia i seguretat en cas d’incident. 

 Sistema de rotació: tant la cabina com el braç mecànic han de poder operar en 

360º, i per tant, es requerirà un sistema de rotació per poder abastar tota la 

longitud de compliment. 

 Braç mecànic extensible: de manera general, el braç mecànic haurà de fer les 

funcions de captació de material, per això haurà de partir d’una posició de repòs 

en plegat fins a la màxima extensió. 

 Capçal del braç mecànic: alternativament, es podria fer servir un capçal en forma 

de  garfi o en forma de cullera. El primer permetria agafar peces voluminoses 

però tindria problemes amb els grans volums amb peces més petites. El segon 

permet agafar deixalla de menor mida, però hauria d’estar especejada. 

 Estabilització: la maquinària, quan operi, haurà de tenir un sistema de 

contrapesos i d’estabilització de manera que es pugui augmentar la resistència a 

moviments, baixar el centre de gravetat i per tant, reduir les possibilitats de 

bolcament. 

 Alimentació: hauria de considerar-se un motor dièsel amb grup electrogen a 

sobre de la cabina per alimentar les funcions d’alimentació i de moviment del 

braç hidràulic. 
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Aquesta maquinària ha de ser conduïda per un treballador amb una formació específica. 

El fet de disposar d’una manipuladora de materials fa que sigui necessari tenir un dipòsit 

de combustible (gasoil) en les immediacions o en la mateixa zona, ja que els consums 

d’aquesta maquinària són molt elevats. 

2.1.4.4. Disseny de les capses de transport. 

El transport de les peces s’hauria de fer amb un contenidor en forma nodular col·locat 

sobre una plataforma que pugui ser transportada. És a dir que s’ha de fer en blocs 

transportables per maquinària estàndard, i per aquest motiu es considera una carreta 

elevadora per al transport a les següents etapes, des del punt d’aportació fins al punt de 

recollida. Els requisits d’aquesta maquinària només són un consum eficient i una 

adaptació a les mides de pallet o de capsa, per adaptar-se a qualsevol recollida. D’altra 

banda, serà necessari que aquesta maquinària sigui alimentada per electricitat, i això 

requerirà disposar d’una estació de càrrega.  

 Compatibilitat amb la maquinària de transport. 

 Dimensions: les mides de la capsa de transport haurien de ser en funció del 
possible transport que se’ls pugui donar amb el vehicle de transport, per no 
causar cap desequilibri en el transport. El mínim transportable hauria de ser d’un 
metre cúbic. En el cas de peces voluminoses s’hauria de pensar un sistema de 
transport per a aquestes alternatiu amb una base més elevada. 

 Selecció de materials: en no haver-hi possibilitats de degradació ni atac químic, 
els criteris de selecció haurien de basar-se en la selecció adequada d’un material 
barat, conformable, que resisteixi la humitat de la intempèrie i que aguanti la 
resistència del residu al contenir-lo i finalment, i si és possible, reciclable. 
Considerant un volum d’un metre cúbic amb una densitat de 2,6g/cm

3
, el 

contenidor hauria de poder suportar, com a mínim, pesos d’uns 3000 kg, de 
manera orientativa. El polietilè d’alta densitat pot ser una alternativa molt factible 
ja que es pot trobar al mercat. 

 Obertura: com que en un dels següents passos serà necessari netejar la 
deixalla, no necessàriament havent de treure-la, serà necessari que les capses 
es puguin obrir. 

 Parets reixades: per ajudar a la neteja a pressió, serà necessari que, a més 
d’obertures, les capses disposin de marges amb forats o bé amb reixa per 
permetre l’entrada d’aigua al major nombre de deixalla. D’altra banda, això 
permetrà que en l’assecatge l’aigua pugui sortir. 

 Geometria apilable: per tenir una disposició el més eficient possible, les capses 
hauran de poder ser apilades, com a mínim de tres en tres, i de manera 
accessible per la carreta elevadora. Això vol dir que la capsa haurà de tenir un 
reforç en les potes, de manera que li permeti aguantar el pes de les càrregues 
dels pesos superiors, i a més una geometria que permeti l’acomodació de 
capses sobre capses, minimitzant les pressions. 

2.1.4.5. Disseny de la carreta elevadora. 

En el funcionament d’aquesta planta, es preveuen dos llocs de treball relacionats amb 
carretes elevadores. El primer d’ells és el d’un operari que s’encarrega del transport 
anteriorment esmentat de la deixalla en contenidors cap a la estació de neteja, i 
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d’aquesta cap a la zona d’assecatge, acabant en la sala de recepció i especejament. 
L’altre s’encarrega del transport des de la zona d’especejament i selecció cap a la 
trituradora, i després de portar els bidons o capses de producte triturat a la zona de 
tremuges, i d’altres transports interns. Els criteris de disseny o de selecció que seran 
necessaris per a una maquinària d’aquestes característiques són els següents: 

 

 Capacitat de càrrega: capacitat per portar, com a mínim, les esmentades capses 
amb el pes mínim d’aproximadament 3 tones, i amb un recorregut suficient per 
poder apilar tres palets. 

 Estabilitat en el moviment, per evitar bolcar. 

 Cabina amb seguretat, amb pantalles transparents, sistemes de seguretat i 
controls senzills. 

 Formació específica del treballador: Els operaris han de tenir el títol de conductor 
de carreta elevadora. 

 Funcionament amb electricitat: es preveu que la maquinària funcioni amb energia 
elèctrica. Això requerirà que s’estableixi una estació de càrrega. 

2.1.4.6. Criteris relatius a la zona de neteja. 

Abans d’entrar en el procés de triturat, és necessari alliberar de greixos, brutícia, pols o 
qualsevol taca i maximitzar la neteja possible de la superfície del material. Això es 
realitzarà amb un sistema de neteja on el treballador deixa la capsa o la peça a la zona 
de treball, i el treballador d’aquesta estació fa l’obertura i realitza l’operació. Aquest tipus 
d’àrea requeriria el següent: 

 

 Box equipat per a la ruixada d’aigua, amb captació de líquids i transport cap a la 
xarxa de desaigua. 

 Presa d’aigua amb maquinària a pressió, que pot ser tecnologia similar a la d’una 
estació de neteja o, en cas de no ser possible, amb mànega i capçal per ruixar a 
pressió. 

 Zona de treball prou gran per permetre l’entrada de la carreta, i a més perquè el 
treballador pugui netejar en tota l’extensió. 

En acabat el cicle, el treballador haurà de deixar assecar la capsa a l’aire durant un 
temps, en una zona preparada per al mateix, i disposar-la de manera que la carreta en 
pugui fer el transport. 

2.1.4.7. Disseny de la zona de recepció i especejament del material. 

Aquesta és la primera activitat que es realitzaria en interior. 

Com que el producte arriba sovint en la forma original, és a dir, amb parts diferents a les 
que s’hagin de tractar, com pot ser fusta enganxada, altres plàstics o metalls, cal fer un 
especejament de les parts per extreure tota la fracció diferent i evitar la seva entrada en 
el cicle. D’altra banda, és necessari que s’adaptin les peces a l’entrada de les 
trituradores i llavors serà necessari disposar d’eines de tall per a aquest propòsit. 

Una alternativa a aquesta operació podria ser fer servir una trituradora, però aquesta 
funció queda descartada en una planta pilot ja que els volums de producció no ho 
justificarien. 
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Els treballadors reben la capsa amb les peces que arriben amb la carreta elevadora, 
seleccionen per tipus de material i origen i realitzen la pesada dels mateixos. Un cop 
seleccionades, les classifiquen en capses que seran portades a la trituradora per origen 
o tipologia de material. 

Els requisits que aquesta mena d’àrea necessita són els següents: 

 

 Àrea suficient per albergar un dipòsit per les eines de tall i un altre per a 
materials indesitjats, a més d’una àrea de treball que disposi de taules, zona de 
disposició de capses amb entrada de carretes elevadores i una bàscula de 
pesada. 

 Eines de tall adequades a la duresa i resistència 

 Proteccions adequades pels treballadors i sistemes d’extracció d’aire. 

2.1.4.8. Disseny de la zona de trituració. 

La base del tractament d’aquesta planta està en la trituració; que el material es pugui 
convertir en peces de la mínima mida per a una gestió molt més senzilla en termes de 
volum i facilitat de trasllat i obtenció de diferents subproductes. 

Per a aquesta etapa només és necessari una màquina trituradora, que trossegi el 
material. Es defineix aquesta tecnologia com a un molí de fulles giratòries que estan 
unides a un mandril, eix de rotació del moviment unit a un volant d’inèrcia per un cantó, 
el qual té com a funció emmagatzemar energia per moderar les fluctuacions de la 
velocitat de gir i per l’altre cantó, està unit a una politja que forma part del sistema de 
transmissió de potència. 

D’altra banda, el molí estarà constituït per una boca d’entrada en la part superior, que 

posicionarà el material directament dins el sistema de trituració. Per al correcte 

funcionament, no es pot fer entrar qualsevol peça, és a dir que s’haurà de seleccionar un 

material amb unes determinades mides, o especejar el que no reuneixi les dimensions 

d’entrada. 

Actualment, en el mercat existeix un vast ventall de maquinària dedicada al tall i 

disgregació de plàstics, fins i tot de plàstics reforçats. Tanmateix no totes les 

maquinàries podrien acomplir el nostre objectiu ja que la duresa característica dels 

plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre i l’abrasió que aquest material porta a 

terme podria posar en compromís la durabilitat de les fulles de tall. 

La selecció d’un determinat model de trituradora depèn del volum de residu que es 

vulgui gestionar alhora i de la mida final de producte que volem obtenir en la seva 

finalització.  

El funcionament d’una trituradora dependrà dels següents criteris: 

 Criteri de trituració: a l’hora de realitzar la transformació, el més important és 

controlar la mida del material de sortida. Per aquest motiu, és molt important que 

s’esculli una tecnologia de triturat que disgregui i talli més enllà de la 
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transformació en pols. 

 Criteri de selecció de material de tall: les fulles de tall del material han de ser 

d’un material suficientment resistent per fer tots els tipus de tall del plàstic 

reforçat, suportar l’abrasió i aguantar les forces de retorn sense trencar-se. Tot 

això amb una alta durabilitat i una resistència a la corrosió excel·lent.  

 Criteri de ventilació forçada i mesures de seguretat especials: per les 

característiques específiques de la fibra de vidre trossejada, hi haurà una part 

molt elevada de microfibres que surtin disparades a l’ambient i que, molt 

probablement, seran susceptibles de ser respirades per l’operari. Per tant, cal 

que la màquina disposi d’algun sistema de retenció de partícules o bé que la sala 

de triturat tingui un sistema de ventilació forçada. Això s’haurà de veure 

acompanyat de la deguda protecció especial del treballador. 

 Criteri de recollida del material: el material triturat, que serà o bé una barreja 

de fibra de vidre amb resina impregnada a sobre o pols de resina i microfibres, 

ha de ser recollit fàcilment i sense possibilitat d’escapaments a l’ambient, en un 

contenidor estanc. 

2.1.4.9. Disseny de la zona d’estoc. 

La zona d’estoc és una zona de recollida per al desat de la producció de la trituradora en 
forma de subproducte separat. La finalitat d’aquesta zona és permetre el funcionament 
de la planta sense necessitat que la trituradora estigui operativa, evitant d’aquesta 
manera que qualsevol incidència pugui ser un llast en la cadena productiva. 

La manera més adequada de concebre una zona d’aquestes característiques és a partir 
d’una zona amb vàries tremuges, on es realitzi l’emmagatzematge i addicionalment es 
pugui donar la sortida del producte per gravetat de manera senzilla amb algun mitjà de 
transport. 

Els criteris de disseny orientatius que haurien de considerar-se per a les tremuges 
haurien de ser els següents: 

 

 Localització: per a purament realitzar el guardat, les tremuges poden estar en 

qualsevol lloc, en aquest sentit no hi ha cap requisit. D’altra banda, la situació 

ideal és que estiguessin a prop de les zones de tractament químic o 

empaquetatge. 

 Càrrega i descàrrega: la tremuja s’hauria de carregar per la part de dalt, i la 

descàrrega s’hauria de realitzar a la part de sota, aprofitant la gravetat. 

 Àrea soterrada: interessa a més que el treballador que arriba amb un volum de 

producte per a ser guardat no tingui gaires dificultats a introduir-lo en aquests 

grans contenidors. Llavors seria preferible que les tremuges estiguessin 

soterrades parcialment o totalment per realitzar aquest propòsit. 

 Estanquitat: l’operari bolcarà el triturat dintre de la tremuja, que haurà d’acomplir 

les mesures necessàries per evitar que en l’abocament augmenti la presència de 

fins respirables. Per això les tremuges hauran d’estar tapades i, en la introducció 

de producte, caldrà que hi hagi un sistema de doble fons, on no es carreguin les 

fibres a l’interior de la tremuja fins que l’obertura de la tremuja estigui tancada. 
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 Geometria de la tremuja: independentment de si fa una forma de prisma o de 

cilindre la part superior, la part inferior de la tremuja serà necessari que tingui 

una forma troncocònica. Aquesta, en la sortida de material, permetrà la 

dosificació i la facilitat de sortida.  

 Capacitat: les tremuges, en total, haurien de tenir capacitat per poder 

emmagatzemar entre 30 i 60 dies de producció. 

D’aquesta manera, es defineix una zona de guardat del material, enterrada.  D’altra 

banda, cal també plantejar un sistema per portar el subproducte a la superfície per a 

qualsevol menester que se’n vulgui fer. Aquest està pensat per fer-se amb una cinta 

transportadora, de manera que, amb el moviment d’aquesta, es pugui resoldre la 

diferència d’alçada pendent i permetre l’arribada d’un flux constant de producte a la 

superfície.  

Es considera una cinta transportadora dividida en tres etapes:   

 

1. La primera és disposada al voltant de les boques de les tremuges alineades en 

sèrie, per a la recollida de les descàrregues.  

2. La segona té la pretensió de solucionar la diferència d’alçada afegint un pendent 

en el seu moviment.  

3. La tercera, ja en superfície, és on es realitza la descàrrega, en bossa o en 

contenidor. 

El criteri per al disseny d’aquestes cintes, de manera orientativa, és el següent: 

 

 Funcionament intermitent: han d’estar preparades per a un funcionament que 
no serà permanent durant tot el dia. 

 Accessibilitat a les cintes i tremuges: hi haurà un recinte enterrat al qual el 
treballador haurà de poder tenir accés per solucionar avaries. Haurà d’estar 
correctament ventilat i haurà de disposar d’un sistema d’extracció. 

 Protecció en el moviment: en tot moment, per evitar la volatilització de fins, el 
circuit de cintes haurà d’estar recobert amb una estructura exterior rígida 
(accessible) de manera que el polsim que podria arribar a l’ambient sigui 
mínimament respirable. També la sortida de les tremuges haurà de comptar amb 
aquesta protecció, tot i que en aquest cas l’entrada no cal que sigui rígida. 

 Geometria de la cinta: segons els càlculs realitzats gràcies a la guia 
proporcionada per Pirelli [2], per a un transport inferior a 6 tones per hora, per a 
un material com la fibra de vidre i resina, no és necessari més que una cinta de 
300mm d’ample, amb geometria trapezoïdal inversa i amb la cinta dentada per 
ajudar a carregar material. 

2.1.4.10. Separació mecànica. 

Tot i no ser expressament necessari, per garantir una màxima qualitat i presència de 
material més homogeni en la sortida final, es pot plantejar l’ús d’una tamisadora o una 
garbelladora vertical. El resultat d’això són molts productes amb una mida determinada 
que podran ser utilitzats en diverses aplicacions si s’escau. 
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Aquesta maquinària disposa d’una entrada a la part superior de la maquinària on es 
disposa el residu a separar. A partir d’aquí, realitza un cicle de vibració que genera que 
el material s’escoli en els diferents tamisos, i permeti la sortida del producte a l’estrat de 
retenció. 

A part d’una primera visualització de necessitats, en ser el residu a separar un material 
inert que a priori no causa cap afectació en els tamisos, no s’esperaria cap mena de 
canvi en els materials de construcció de l’aparell tamisador i els diferents sedassos del 
que podria necessitar-se en altres indústries. Això sí, seria necessari poder definir certs 
criteris de treball:  
 

 Treball estanc, amb la mínima sortida de partícules a l’exterior, i treball sota 

condicions de ventilació adequades, amb extracció d’aire. 

 Possibilitat d’afegir al garbellat els màxims sedassos possibles, és a dir, com a 

mínim quatre. 

 Possibilitat d’incidir en les mides de la llum dels garbells, per afavorir la sortida de 

fibres. 

 Maquinària vibratòria amb diverses opcions de cicle. 

 Introducció i extracció senzilla de cadascun dels estrats separats, amb bosses o 

amb capses. 

2.1.4.11. Disseny del tanc de neteja amb aigua destil·lada. 

 

Per assegurar l’eliminació total de qualsevol  impuresa, pols, o matèria estranya de 

baixa densitat que hagués pogut entrar en el triturat,  a més de –si s’escau– netejar 

les fibres tractades químicament en un procés que no duri més d’una hora, es fa servir 

el decantador.  

 

Els objectius que es busquen amb aquesta tecnologia són els següents: 

 

o Permetre entrada del residu a tractar per la part de la tapa. 

o Permetre l’entrada d’aigua i la sortida amb un bombeig. 

o Separar el residu flotant del residu decantat en un medi d’aigua. 

o Permetre una agitació si cal per assegurar que totes les parts siguin mullades i 

separades correctament, tot i que aquí la separació mecànica no és 

imprescindible. 

o Recollida dels flotants. 

o Retirada senzilla i evacuació de les fibres decantades amb una sortida a la part 

de sota del producte. 

 

El major inconvenient aquí es troba en el fet que no hi ha una maquinària específica 

per realitzar aquest tractament, i llavors es fa necessari adaptar el procediment perquè 

pugui fer la mateixa funció, però amb maquinària provinent d’altres àmbits. Hi ha 

diverses alternatives per a l’estudi del disseny d’aquesta part del tractament. Es va 

plantejar l’ús de maquinària de concentració per gravitació o desarenadors, que venen 

de les indústries de la mineria o del tractament d’aigües, amb recollida de flotants en 

cadascuna d’elles. 
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Tots dos sistemes tenen un funcionament similar, i la decisió de fer servir un sistema o 

un altre dependrà, en la seva major mesura, del següent: 

 

 Cost d’adquisició, ja que pel que fa als materials no serà necessari fer servir 

cap mena de recobriment en paret degut a la natura inert del residu i a que el 

medi de separació és l’aigua. 

 Senzillesa de procés de càrrega i descàrrega. 

 Facilitats per a l’extracció de les fibres. 

 Despesa d’aigua i possibilitats de reutilització. 

 

Cal considerar que aquest sistema, en fer servir aigua, comporta fer una gestió de les 

aigües brutes, les quals encara que no hagin estat embrutades pel fet de tenir 

contacte amb brutícia, requeriran d’una filtració o tractament de neteja, per poder-se 

reutilitzar, o bé una disposició. 

Cal considerar finalment que, per al correcte disseny d’aquests cicles, haurà de 
considerar-se un volum mínim d’un metre cúbic, per estar en línia amb el que es farà 
amb els tancs agitadors. 

2.1.4.12. Disseny del tanc agitador: 

Immersió del residu de fibres dintre d’un autoclau o un tanc agitador, de manera que es 
puguin fer combinacions de tractament amb cinc variables: 

 

 Temps 

 Temperatura 

 Agitació 

 Pressió 

 Concentració molar 

 

D’acord amb els treballs de laboratori, en aquest pas té lloc la neteja de les fibres, 

eliminant la resina superficial que aquesta té. Considerant la ineficiència de processos 

físics de separació i sent una alternativa a la piròlisi, aquí es fa una lixiviació. 

 

L’extracció sòlid-líquid involucra la remoció preferencial d’un o més components d’un 

sòlid a través del contacte amb un dissolvent líquid. El component dissoluble pot ser 

sòlid, com en el nostre cas succeeix. Es defineix la lixiviació com el contacte d’un 

líquid i un sòlid, amb el potencial d’imposar una reacció química sobre una o més 

substàncies en la matriu sòlida, de manera que es pugui solubilitzar. 

Per al disseny de sistemes de sòlid-líquid, el rati d’extracció estarà afectat per moltes 

variables independents. Segons Louis Theodore i Francesco Ricci [3], aquestes són: 
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1. Temperatura: tot i que és difícil generalitzar, l’extracció normalment es millora 

amb increments de temperatura. La temperatura màxima que es pot fer servir 

per a un sistema particular està determinada tant pel punt d’evaporació del 

dissolvent com pel punt de degradació del producte o del dissolvent, per 

paràmetres econòmics, o per una barreja de tot plegat. Els processos que 

depenen de reaccions químiques són significativament millorats per un 

augment a la temperatura, però generalment, i depenent del solvent i el 

material dissolt, aquesta variable també pot significar una pèrdua de qualitat 

del producte final, amb dissolucions excessivament concentrades d’àcid nítric.  

2. Concentració de dissolvent: aquest és un aspecte important en les solucions 

aquoses, on existeix una reacció química. En el nostre cas és imprescindible 

definir una referència de concentració de treball.  

3. Mida de partícula: és important en molts casos ja que és funció directa de 

l’àrea total que estarà disponible per a la reacció. Aquest aspecte dependrà 

molt de la trituració que prèviament les fibres rebin. Amb un sistema de triturat 

adequat, és possible triturar la fibra fins a mides adequades i homogènies. 

Tanmateix, i depenent de l’origen de la fibra, és possible que no pugui ser 

possible controlar la mida de les fibres i disposar d’un espectre quasi similar a 

un granulomètric de la distribució de mides. Aquest pot ser un aspecte 

important, tant per relacionar l’eficiència del procés, com per valorar qualsevol 

agitació.  

4. Porositat i distribució de porositats: en aquest cas, i a priori, no és un 

paràmetre que afecti gaire al procés ja que no es pretén extreure res de 

l’interior de la fibra. No s’espera que entri cap flux a l’interior de la fibra ni 

s’espera cap efecte.  

5. Agitació: l’agitació permet moure i aixecar les fibres en el medi líquid i 

promoure el procés de separació, considerant que permet el moviment del flux 

i el contacte entre les zones més saturades i les menys saturades, evitant per 

altra banda l’acumulació de residu al fons del tanc. En tot cas, aquest punt no 

és imprescindible. Tot i que és interessant que en un determinat moment hi 

hagi agitació i moviment, en darrera instància voldríem que totes les fibres 

decantessin i estiguessin disponibles per a ser evacuades, així que hauria de 

detenir-se l’agitació. 

6. Selecció del dissolvent: un dissolvent ha de disposar d’una alta selectivitat 

per eliminar el producte dissoluble del sòlid, a més de la capacitat de produir 

un extracte de bona qualitat, A més, ha d’oferir estabilitat a condicions de 

procés, baixa viscositat, baixa pressió de vapor, baixa toxicitat i inflamabilitat, 

baixa densitat, baixa tensió superficial, facilitat de recuperació del producte 

dissolt en el flux extret i, si es pot, un baix cost. 

7. Quantitats i composició del flux final: aquest és un aspecte molt important, 

ja que la quantitat de líquid i composició controlen el cost de la producció. S’ha 

d’intentar prendre certs objectius de producció dintre de les possibilitats de la 

planta. És un objectiu per al dimensionament de la planta el maximitzar les 

relacions de material tractable i submergible per aconseguir arribar a les 

quotes de producció, a més de valorar la reciclabilitat dels líquids empleats per 

la lixiviació. 
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8. Materials de construcció: les propietats corrosives del dissolvent i les seves 

solucions són factors a considerar a l’hora d’establir els costos d’equipament, 

particularment on la construcció metàl·lica sigui requerida. Seleccionar un 

material adequat pot assegurar una llarga vida de l’equip i minimitza les 

pèrdues per contaminació. 

 

A part dels aspectes mencionats anteriorment, l’anàlisi del procés a primera vista 

apunta a considerar que hi ha uns altres punts que s’han de valorar a l’hora de 

dimensionar una instal·lació per a les immersions químiques. 

 

 Polivalència: Per la diferència d’orígens dels diversos residus, s’espera que 

puguin arribar residus de diversos tipus. Com que probablement es requereixin 

diversos tractaments és d’esperar que potser siguin necessaris diversos tancs. 

Això es pot compensar dimensionant tancs menors, que a més permetrien 

suplir llargs temps de retenció. 

 Temps de cicle: el temps total per completar l’operació en el reactor és la 

suma dels següents sub-temps[4]: 

o Temps d’emplenament: manual en el cas de l’aportació de les fibres, i 

automàtic després del tancament i amb bombeig en el cas del 

dissolvent. 

o Temps d’escalfament si és requerit. 

o Temps de reacció: temps mínim per a desenvolupar la reacció amb els 

paràmetres sol·licitats. 

o Temps de refredament: en cas que s’hagi aplicat temperatura. 

o Temps de buidat i neteja. 

 Extracció del sòlid: en ser una extracció de vàries fases per separat, és 

necessari disposar de dos sistemes de bombeig per a l’extracció del material. 

Un que sigui per al sòlid dipositat al fons, i l’altre, que serà recomanable que 

sigui de forma cònica, i a majora altura de la que tindria el llit de fibres 

dipositades, que faria de vàlvula de sortida per extraure el dissolvent del tanc. 

 Gestió del residu: el dissolvent extret s’ha de poder emmagatzemar en un 

dipòsit per poder ser utilitzat en noves immersions, de manera que pugui 

reciclar-se en la seva totalitat, o bé que es pugui barrejar amb nou dissolvent 

per aplicar-se en noves immersions, o bé que finalment, quan no es pugui fer 

servir més, que es gestioni amb alguna empresa competent. 

 

Finalment, i acompanyant el que s’ha mencionat anteriorment, a més s’ha de 

considerar el factor econòmic. Això depèn dels consums de maquinària, producció 

realitzable en un torn de treball, cost de dissolvent i possibles pèrdues a considerar. 

2.1.4.13. Criteri de disseny del forn. 

Per tal de realitzar qualsevol tamisat o bé emmagatzemar les fibres netejades al final del 

tractament, és necessari aconseguir allibera tota la humitat del subproducte netejat. 

D’aquesta manera té sentit la selecció d’un forn. Els criteris de disseny que s’apliquen al 
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mateix són els següents: 

 

 Assecatge per augment de temperatura (entre uns 50ºC i 100ºC). 

 Aplicació d’un corrent d’aire sense ser suficient per evitar qualsevol tipus de 

volatilització. 

 Possibilitat d’extracció de l’aigua evaporada. 

 Funcionament amb energia elèctrica. 

 Materials d’utilització: resistents a les temperatures moderadament elevades 

empleades, el forn que ens ocupa pot ser fabricat amb base d’acer inoxidable 

o equivalents. 

 Possibilitat de guardar el producte en armaris nodulars, per la facilitat en el 

treball. 

2.1.4.14. Àrees addicionals. 

La planta hauria de comptar amb les següents àrees: 

 

 Magatzem de productes químics: no necessàriament en interiors. 

 Zona de disposició de residus: no necessàriament en interiors.  

 Vestuaris: a l’interior. 

 Àrea d’administració i àrees comuns: zona d’oficines, més les zones de banys 
que podria afegir una cuina i sala de reunions. 

 Zona de control de qualitat amb laboratori.  

 Zona d’empaquetatge i sortida de camions. 



Reciclatge del material compòsit de fibra de vidre i resina i estudi de viabilitat d’una planta per al seu tractament Pág. 29 

 

 

2.1.5. Requisits envers l’àrea. 

Considerant els requisits de selecció de maquinària finalment i les mides de la mateixa, 
s’estableix, a partir d’aquestes i el perímetre exterior que se li hauria d’afegir.  

 

Maquinaria Nombre Mida x Mida y Àrea necessària 

Bàscula de Camions 1 10 3 54,00 

Bàscula de pesatge industrial 1 4 4 30,00 

Carreta elevadora elèctrica 2 3 1 18,00 

Cabina de neteja 1 5 4 36,00 

Pala Excavadora 1 5 5 79,00 

Trituradora 2 3 4 48,00 

Tamisadora 1 1,88 1,97 9,40 

Tanc agitador 5 1,15 1,15 19,61 

Tanc Decantador 2 1,1 1,1 7,22 

Cinta transportadora 10 15 0,4 348,00 

Forn 1 1,5 2,5 9,75 

Tolva 5 5 5 215,00 

D’aquesta manera, s’estableixen les àrees mínimes que la planta hauria de disposar per 
al seu funcionament com les següents.  

 

Mida total 873,99 

Interior 704,99 

Exterior 169,00 

Taula 2.1 – Requisits envers l’àrea 

Taula 2.2 – Àrees mínimes 
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2.1.6. Requisits d’implantació i logístics 

2.1.6.1. Requisits d’instal·lació: 

Previ a qualsevol consideració d’ implementació de la planta, cal tenir en compte 

algunes consideracions per saber en quin lloc seria recomanable instal·lar la planta. 

Per abaratir costos d’inversió inicial, es considera més recomanable plantejar el lloguer 

d’unes instal·lacions més que la possible compra o la construcció d’una, i plantejar 

algunes escomeses en cas que sigui necessari millorar les mateixes.Els criteris que 

s’han emprat a l’hora de seleccionar el lloc són els següents:  

 

Localització de la instal·lació: 

 

 Proximitat a les carreteres principals: per motius de logística, i per permetre el 

transport directe  en carreteres fàcilment identificables i amb accés senzill de 

camions, un requisit considerable seria situar la planta a prop dels eixos viaris 

de les carreteres A2/AP2 i A7/AP7. 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Eixos viaris principals 
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 Mancomunació de serveis: en vistes a una eficiència de la gestió, seria 

integrar-se dintre d’una àrea amb un nucli de població elevat i amb uns serveis 

de gestió desenvolupats, que identifiqui gestors que per la seva banda puguin 

rebre aquest residu i es puguin posar fàcilment en contacte amb la planta en 

qüestió. 

 Proximitat a la zona litoral: com que una de les fonts de deixalla més 

importants es trobarà en la indústria nàutica, seria recomanable localitzar la 

planta relativament a prop dels ports.  

 Allunyat d’un nucli urbà: per motius de volum de gestió de residus (grans 

abocadors de residus a la intempèrie), de ser una planta de tractaments físics i 

químics, i pel fet d’evitar un impacte social, seria considerable que la planta es 

trobés allunyada dels centres urbans, preferiblement a prop d’un polígon 

industrial o d’una carretera secundària propera a les localitzacions. 

La ubicació ideal seria a les localitzacions entre el nòdul de poblacions entre Martorell 

(zona de confluència entre la carretera AP2/A2 i la carretera A7/AP7) i la ciutat de 

Barcelona, possible entre Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu Molins de 

Rei, Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat. 

 

Requisits d’espai: 

Havent-se definit les àrees necessàries per a la maquinària, i sense comptar l’espai que 

es necessitaria per a emmagatzematge, àrees d’administració i àrees comunes per als 

treballadors, seria necessari trobar una planta, nau industrial, que disposi, a més dels 

serveis mínims que se li pressuposen, d’espais interiors i exteriors, amplis.  

 

 Interior: 600m2 per a maquinària 

 Exterior: 200m2 per allotjar la maquinària i permetre les entrades i sortides 

D’aquesta manera, la zona més gran possible que pugui satisfer les necessitats mínimes 

de la planta serà la ideal. 

 

Requisits en relació al preu: 

Considerant els requisits dels dos punts anteriors, és necessari  trobar una localització 

de referència amb el menor preu possible.  Fent cerca en la informació pública 

disponible, particularment a la web de www.idealista.com, és possible trobar quatre 

localitzacions que acompleixen el criteri especificat, amb un preu de lloguer inferior a 

4,000 euros. Són les següents: 

http://www.idealista.com/
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Població 

Area interior 

(m) Area exterior(m) Area total Preu/mes 

Sant Andreu de la 

Barca 1500 1000 2500 3.800,00 € 

Sant Feliu de Llobregat 1370 858 2228 3.000,00 € 

Sant Andreu de la 

Barca 1000 1139 2139 2.500,00 € 

Sant Andreu de la 

Barca 2000 N/especificat 2000 2.500,00 € 

MITJANA 1467,5 999 2466,5 2.950,00 € 

D’aquesta manera, considerarem que, amb el coneixement i sota els paràmetres de 

selecció que actualment disposem, la situació hipotètica podria ser una a Sant Andreu 

de la Barca, amb una àrea d’aproximadament 2,500 metres en total, amb un preu de 

lloguer de 2,950  euros. 

2.2. Formulació detallada: 

Havent considerat la formulació de les parts integrants de la planta, donant la visió 

general de com són les diferents alternatives i criteris de disseny, s’exposa de forma 

detallada l’anàlisi d’algunes preguntes que hom podria preguntar-se en el 

dimensionament d’una planta d’aquestes característiques.  

2.2.1. Límits de les variables d’entrada/sortida. 

2.2.1.1. Volum gestionable relatiu al residu potencial (variable d’entrada). 

El factor sobre el qual es tindrà en consideració la implantació del procés vindrà 

determinat per la capacitat tractable que existeixi actualment i que vingui dels diferents 

gestors d’aquest residu. Per aquest motiu, en l’annex 5 s’ha endegat una recerca 

d’informació a base d’enquestes online als diferents gestors del residu a l’estat espanyol 

i en particular, a Catalunya. Els resultats de la mateixa donen lloc a la interpretació d’un 

volum que podria esdevenir d’uns 2500 anuals. Tot aquest volum seria aportació dels 

transportistes i seria emmagatzemat previ pas a l’entrada al cicle.  

Taula 2.3 – Referència d’àrees i preus de locals 
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Considerant aquesta hipòtesi, en conseqüència s’hauria de valorar la presència d’un 

element de buffer per gaudir d’un marge de producció durant els dies posteriors a una 

aturada de producció, i que hauria de garantir producció durant una quinzena o un mes 

sense aportació. 

2.2.1.2. Volum gestionable comparat amb el volum tractable (variable 

d’entrada alternativa). 

D’altra banda, i en cas que els resultats del tractament no fossin acceptables, manqués 

informació o bé fos necessari un major esforç comercial, alternativament, la capacitat de 

gestió de la planta hauria de venir descrita en comparació amb la capacitat que tingui la 

maquinària de trituració i la influència d’aquest en el temps de cicle, sent un element 

crític i en tot cas, un coll d’ampolla en el flux de processos.  

En cas de considerar aquest criteri de disseny, s’obviaria la capacitat de retenció prèvia 

de la planta. Tot i que en aquest treball s’empra la hipòtesi que la capacitat és completa, 

és necessari considerar que la trituradora es podria fer servir, entre altres aplicacions, 

per realitzar trituracions d’altres residus de plàstics. 

2.2.2. Restriccions de disseny. 

2.2.2.1. Objectius d’aportació, residu voluminós gestionable. 

Els principals aportadors del residu gestionable poden ser empreses que prèviament ja 

han realitzat la recollida de deixalla i que fan aportacions periòdiques, empreses 

productores d’aquest residu que cada determinat temps demanen una recollida, o bé 

aportacions puntuals de particulars que es desprenen d’un mobiliari o un objecte, o 

finalment, per al cas particular de les embarcacions, els particulars, empreses o ens 

relacionats amb el mon nàutic que hagin de realitzar aportacions puntuals. 

Tota l’aportació serà de residu voluminós, sense especejar i, en molts casos, brut i amb 

presència d’altres materials. Per tant, això portarà a considerar un àrea considerable per 

la recollida i una estació per al pretractament. 

2.2.2.2. Situacions en les quals no es podrà fer servir. 

La capacitat de tractament serà inversament proporcional a la inversió que es realitzi 

tant en mitjans materials com en humans per a la correcta tria i separació d’elements.  

Qualsevol presència de materials metàl·lics és un possible factor que pot afectar a la 

durabilitat de la maquinària i a la puresa del producte tractable. 



Pág. 34  Annexos 

 

2.2.2.3. Normativa i mesures de seguretat. 

Estant pressuposat que l’esperit de funcionament d’aquesta planta segueix una filosofia 

de minimització de residus i sostenibilitat, queda pressuposat el compliment de les lleis i 

normes tècniques. D’altra banda, donades les característiques friables i volàtils de la 

fibra i la resina, que poden comportar inhalació i irritació, cal considerar que serà 

imprescindible que tot transport i tota manipulació es faci amb maquinària coberta, en 

ambient tancat i considerant una ventilació forçada. Els treballadors hauran de comptar 

amb una formació, seguir un protocol i hauran de fer una servir vestimenta adequada i 

emprar els equips de protecció individual que necessitin. 

2.2.2.4. Emissions limitades. 

El funcionament d’aquesta planta ha de realitzar-se únicament i exclusivament amb 

energia elèctrica, i no dependre de cap combustible no renovable a part d’alguna 

maquinària que hagi de fer servir benzina o gas-oil . No es preveu que la planta 

s’autoabasteixi, i rebrà energia elèctrica de la xarxa nacional de subministrament. 

D’altra banda, en cas de fer servir productes químics, s’emmagatzemaran 

adequadament i es promourà la recollida amb gestors autoritzats fins que no es trobi la 

manera de reciclar el residu generat. 

2.2.2.5. Subproducte(s) final(s), i variables de cicle. 

A la sortida del cicle, no s’obtindrà un producte per posar en funcionament sinó un 

subproducte que podrà fer-se servir com a reforç de nous materials compostos, o bé, en 

el cas de la resina, podrà afegir-se en una incineradora. 

La qualitat o les prestacions específiques dels subproductes dependran en gran mesura 

del tractament realitzat, i això, en conseqüència, repercuteix en el cost de fabricació. Per 

tant, i per un objectiu comercial, la planta ha de saber aportar al mercat productes amb 

un ventall de preus que tindran propòsits específics. 

En la pràctica, això vol dir que la planta haurà de tenir un comportament versàtil i poder 

treballar amb cicles de treball involucrant més o menys maquinària i més o menys 

temps, no essent cicles de treball tancats.  
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2.3.  Anàlisi SWOT.    

Avantatges Inconvenients 

 Reducció d’un residu que actualment 

no té reciclatge. 

 Tecnologia molt específica no 

disponible en Europa 

 Altíssimes possibilitats de 

desenvolupament 

 Diverses maquinaries que encareixen 

el preu. 

 Tecnologia molt novedosa  Procés prototípic. 

 Facilitat relativa d’obtenir matèria 

prima 
 Extremat control contra les emissions 

 Sostenibilitat 
 Incertesa respecte al producte 

generat, ja que no té un mercat. 

Oportunitats Amenaces 

 Reducció d’un residu que actualment 

no té reciclatge. 

 Tecnologia molt específica no 

disponible en Europa. 

 Altíssimes possibilitats de 

desenvolupament. 
 Procés prototípic. 

 Tecnologia molt nova.  

2.4. Anàlisi d’individus relacionats amb el funcionament de 

la planta: 

En aquest apartat, es determinen els usuaris i actors al voltant del cicle de vida del 

producte, amb la seves necessitats i desitjos en relació a aquest. 

Relacionats amb l’aportació de material: 

Tots aquests són els usuaris que d’alguna manera o altra tenen alguna relació amb els 

esdeveniments previs a l’arribada del residu a la planta. 

 Productor o usuari del material que al final de la seva vida útil esdevé residu. 

o Que el mateix residu que generen no generi emissions, ni sigui 

contaminant. 

Taula 2.4 – Anàlisi SWOT 



Pág. 36  Annexos 

 

o Recollida a la mateixa planta del residu generat, és a dir, que no s’hagi 

de desplaçar. 

o Recollida ràpida. 

o Facilitat per l’evacuació. 

o Cost mínim del reciclatge, és a dir, mínima aplicació de cànons. 

 Gestor de residus intermedi: aquesta és l’empresa que es dedica a recollir els 

residus de diverses empreses o ens municipals. 

o Facilitat en la recollida i transport des del client a la planta 

d’emmagatzematge. 

o Senzilla identificació del producte recollit. 

o Rutes senzilles, properes i eficients. 

o Mínim cost d’emmagatzematge i poc  temps de retenció de la deixalla. 

o Que el residu no generi despeses addicionals per neteja. 

 Gestor de residus final:  aquest és el gestor que es dedica a emmagatzemar tota 

deixalla que no pot ser tractada ni valoritzada, probablement per l’abocament. 

o Arribades de deixalla freqüents. 

o Arribades de deixalla amb un volum. 

o Capacitat d’actuar com a hub per a empreses que poden recollir algun 

residu.  

o Possibilitat de cobrar per emmagatzematge. 

o Senzilla identificació del producte recollit. 

o Netedat del producte recollit. 

o Mínim cost d’emmagatzematge, sense cànons addicionals. 

Usuaris que tenen alguna relació amb el treball al voltant de la planta. 

 Proveïdors de maquinària i material. 

o Tipus de demanda envers material i/o producte; regular i per lots. 

o Compliment dels terminis de pagament. 

o Instal·lació ràpida i muntatge senzill del producte. 

 Transportistes. 

o Resistència del material al seu trencament durant el transport. 

o Geometria de les peces senzilla, per la càrrega i descàrrega. 

o Volum de peces petit, o traduït a més capacitat de càrrega o transport. 

o Lleugeresa. 

o Trajectes eficients, amb moltes parades. 

o Proximitat en la recollida i entrega 

 Gestors del residu inherent a la operació: 

o Facilitat de recollida 

o Horaris establerts 

o Pagament 
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Usuaris relacionats amb el treball de l’empresa 

 Operaris de la planta: 

o Senzill desmantellament i desmuntatge de la deixalla. 

o Maquinària adequada per poder realitzar el treball. 

o Formació tècnica i informació sobre el sistema i components. 

o Adequada formació en matèria de PRL. 

o Disposició d’equips de protecció individual adequats, i equipaments 

adequats. 

 Personal de manteniment (tercers): 

o Formació respecte el producte. 

o Perillositat del producte baixa, ni que sigui a l’hora de manipular-lo. 

o Adequada formació en matèria de PRL. 

o Disposició d’equips de protecció individual adequats, i equipaments 

adequats. 

 Comercials i personal administratiu: 

o Local o oficines des d’on treballar. 

o Correcta informació sobre el producte que ha de col·locar. 

o Disposar d’una oferta a un preu reduït. 

o Garanties laborals en matèria remunerativa i de condicions de treball. 

o Èxit en les vendes. 

o Compliment dels terminis de pagament. 

Utilitzador final: 

Es defineix l’utilitzador final com aquell que és receptor dels subproductes generats per 

la planta. Aquest comprarà o rebrà el producte utilitzat, ja sigui com un subproducte 

utilitzable com a reforç, o com un producte elaborat. 

o Prestacions similars al material verge que és substituït. 

o Reducció del pes. 

o Sostenibilitat del producte. 

o Compatibilitat amb la maquinària que faci servir (en el cas que es faci). 

o Un cop acabada la nova vida útil del nou, facilitats per al desmuntatge i 

reciclatge. 

o Preu assequible. 

o Garantia tècnica de qualitat. 

o Vida estimada útil elevada. 
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2.5. Anàlisi de la legislació de residus: 

2.5.1. Legislació bàsica en matèria de residus: 

La gestió de residus es regeix per les següents lleis: 

▪ Europa: Directiva 2008/98/CE sobre els residus (directiva marc europea)  

▪ Espanya: Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

▪ Catalunya: Decret legislatiu 1/2009 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus 

Pel que fa al residu que es pretén tractar, es consideren els residus d’origen municipal i 
els residus d’origen industrial. 

2.5.1.1. Residus municipals:  

Segons l’agència catalana de residus[5], es defineixen els residus municipals com residus 
generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, i també els que no tenen 
la consideració de residus especials i que es poden assimilar per llur naturalesa o 
composició als que es produeixen en els esmentats llocs o activitats. 

Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja 
de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics 
morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs 
procedents d’obres menors i reparació domiciliària. 

 

És obligació dels ens locals la recollida, transport i valorització d’aquest residu, de 
manera independent o associada.  

Pel que fa al govern de Catalunya, segons l’agència catalana de residus, li correspon: 

 L’autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de producció i gestió 
de RM  

Figura 2.2 – Gestió de residus municipals (FONT: Palau Robert, Disseny : Lamosca) 
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 L’elaboració del programa de prevenció de RM  

 La planificació de la gestió de RM, que exerceix mitjançant dos instruments:  
- Programa de gestió de residus municipals a Catalunya  
- Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Residus Municipals. 

La transposició a la legislació catalana de la jerarquia de residus que recull l’article 4 de 
la directiva marc europea és la següent:  

1. Prevenció, és a dir, reducció de la producció dels residus i de llur perillositat.  
2. Preparació dels residus per a la seva reutilització.  
3. Recollida selectiva dels residus.  
4. Reciclatge i altres formes de valorització material dels residus, inclosa la 

utilització d’aquests per a la restauració paisatgística i topogràfica, fomentant 
l’aprofitament dels recursos que contenen.  

5. Valorització energètica dels residus la recuperació dels quals es dugui a terme 
amb un alt nivell d’eficiència energètica, d’acord amb les millors tècniques 
disponibles.  

6. Disposició del rebuig, és a dir, dels residus no valoritzables. 

En el cas del residu que es tracta en el nostre cas, estaríem parlant d’un residu que 
estaria catalogat com dintre de les “altres recollides”, i probablement acabaria en 
deixalleries i abocadors de voluminosos degut al seu nul tractament o possibilitat de 
valorització de cap mena. 

La planificació vigent es recull al “Programa de Gestió de Residus Municipals a 
Catalunya (PROGREMIC)”. Per la part que toca al residu de fibra de vidre i resina, es 
determina el tractament de tots els residus municipals abans de valorització energètica o 
dipòsit controlat[6].  

2.5.1.2. Residus industrials: 

Citant l’agència catalana de residus, es defineix el residu industrial com aquell, d’acord 
amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora dels residus, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants 
d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja la 
persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que no 
poden ser considerats residus municipals. Només els productors de residus que es 
consideren indústries poden generar aquesta tipologia de residus.  
 
Els residus industrials, per la seva importància quantitativa i les seves característiques, 
disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics. El model de gestió 
vigent es fonamenta en instruments legals com els catàlegs de residus i el manual de 
gestió, i té com a principals protagonistes les figures del productor, del transportista i del 
gestor. Aquest model determina també l’esquema documental aplicable, del qual cal 
destacar la declaració anual de residus que els productors industrials han d’elaborar i 
que constitueix una eina bàsica de gestió i de planificació. 
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D’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, i 
el manual de gestió que en subjau [7], es defineixen les següents figures: 

Productors o posseïdors de residus industrials, que, citant el manual, tenen les 
següents obligacions i deures: 

 Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les 
determinacions del Catàleg de residus de Catalunya (CRC).  

 Estar inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials.  

 Formalitzar correctament la Declaració anual de residus industrials.  

 Formalitzar les fitxes d’acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment 
dels diferents residus. 

 Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de 
Transportistes i amb autorització específica per al residu d’acord amb el capítol 
II.  

 Informar el transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les 
característiques i els perills dels residus a transportar i sobre el mètode 
d’actuació en cas d’accident.  

 Portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents:  
- el seu codi segons el CRC  
- l’origen de producció (procés, causa ...)  
- la seva descripció 
- gestió que es realitza amb cada un d’ells 

El registre serveix per omplir les dades de la declaració anual de residus industrials, que 
és l’acreditació dels residus produïts per cada centre de producció en el període d’un any 
natural. Les dades de producció són de domini públic. 

Els productors de residus industrials han de registrar-se en una base de dades on es 
guarden les dades d’identificació dels residus industrials. En cas de ser puntuals, la 
Junta de Residus atorga un codi de productor. 

Transportistes, que tenen les obligacions i responsabilitat següents, d’acord amb 
l’esmentat manual: 

 - Disposar de l’autorització corresponent.  

 Portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el productor o posseïdor 
dels residus. - En el cas de no ser acceptat el residu pel gestor per qualsevol 
motiu, retornar el residu al seu origen.  

 Portar a cada vehicle autoritzat el certificat de la resolució d’autorització 

Figura 2.3 – Gestió de residus i (FONT: Palau Robert, Disseny : Lamosca) 



Reciclatge del material compòsit de fibra de vidre i resina i estudi de viabilitat d’una planta per al seu tractament Pág. 41 

 

corresponent i els distintius en un lloc fàcilment visible.  

 Portar en el vehicle la documentació de transport de residus necessària (Full de 
seguiment o Full de seguiment itinerant) d’acord amb el que en cada cas 
estableixi la normativa vigent.  

 Si es realitza una recollida itinerant de residus, formalitzar correctament el Full de 
seguiment itinerant.  

 Complir qualsevol altre requisit o obligació necessari per al transport de 
mercaderies (targeta de transport, TPC...). 

Les empreses autoritzades per al transport de residus s’inscriuran individualment al 
registre de transportistes, que és públic i estarà disponible a la Junta de Residus. 

Gestors, que segons el manual es defineix com aquella persona, física o jurídica, que 
desenvolupa activitats d’emmagatzematge, valorització, tractament i/o disposició del 
rebuig de residus, ja siguin propis o de tercers, i té les següents obligacions i 
responsabilitats: 

 

 Estar donats d’alta al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.  

 Garantir que els residus que entren a les seves plantes, són tractats o valoritzats 
de la forma més correcta possible, d’acord amb el que assenyala la normativa 
vigent i especialment la resolució d’autorització.  

 Complir escrupolosament tots els aspectes assenyalats a la resolució i a la 
declaració d’impacte ambiental (si n’hi ha).  

 Portar al dia un registre d’entrades de residus i un de sortides de residus i 
matèries.  

 Elaborar i trametre correctament, d’acord amb les instruccions de la Junta de 
Residus, el resum mensual de les entrades de residus produïdes a la planta.  

 Gestionar els residus generats en l’activitat pròpia mitjançant empreses del 
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.  

 Estar donats d’alta al Registre de Productors de Residus Industrials i fer la 
Declaració anual de residus industrials com a productors.  

 Informar immediatament la Junta de Residus de qualsevol incidència significativa 
que es produeixi a la planta, sobretot si afecta al procés de gestió mateix que es 
realitza. 

 Facilitar totes les dades requerides i les tasques de seguiment i control a la Junta 
de Residus o a la persona o persones en qui aquesta delegui aquesta funció. 

Tots els gestors han d’inscriure’s en el registre general de gestors de residus de 
Catalunya, i presentar mensualment un resum de les entrades de residus a la seva 
planta. 

2.5.2. Altres normatives a considerar: 

La normativa de seguretat en la planta està contemplada a l’annex de la seguretat i 
salut, i la normativa de gestió dels residus està considerada en l’apartat de l’estat del 
coneixement.  
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2.6. Productes de sortida i aplicacions possibles. 

Com es preveu amb el treball de laboratori i amb els productes de partida, la planta de 
tractament generarà una sèrie de subproductes que, tot i solucionar l’aspecte volumètric 
i transformar en un reforç aplicable en nous materials compostos, caldrà veure per a què 
serveixen. Es podrà resumir en els següents subproductes: 

2.6.1. Pols de resina i fibra de vidre: 

Per a la mera trituració amb la maquinària de tall és possible aconseguir un polsim fi 
amb granulometries inferiors al mil·límetre. Aquest material pot ser treballat com a un 
reforç de nous materials, com a substitutiu de la sorra, degut a la forma similar a 
l’esfèrica de la partícula de resina o a la forma de fil de la microfibra. Coneixent les 
característiques de cadascun dels materials que farà de reforç i del material que farà de 
matriu podria desenvolupar-se un nou compòsit 

Alternativament, és necessari considerar que, si és possible separar la resina en pols, 
aquesta també podria ser utilitzable en plantes d’incineració, amb un degut control de les 
emissions, tot i que aquesta alternativa hauria de ser estudiada amb molt més detall. 

2.6.2. Fibra de vidre tallada: 

La fibra de vidre tallada és un material que en l’actualitat ja es fa servir en moltes 
activitats de reforç.  

En estat verge, la fibra de vidre tallada ja té moltes aplicacions on el subproducte podria 
tenir una sortida. Orientativament, es valoren algunes de les següents alternatives: 

 

 Noves peces de plàstic reforçat amb fibra de vidre: actualment existeixen 
productes al mercat fabricats amb plàstics que inclouen reforços de fibra de vidre 
tallada, com peces de polietilè o de polièster.  A més a més, pel que fa als 
termostables, és conegut que les peces fabricades amb la tècnica del “Sheet 
Molding Composite” o el “Bulk molding composite” són una barreja de fibra, 
resina i agregat de filler, o bé una altra alternativa estaria el formigó polimèric 
reforçat amb fibres de vidre, aglomerat que en comptes de ser produït amb base 
de ciment es fa amb base de fibra de vidre i resina.  

 D’altra banda, entre altres alternatives de reforç també s’hi troba el formigó, on 
l’addició de fibres resulta en una millora de les propietats a flexo tracció de 
manera més econòmica a la que altres fibres poden oferir, a més d’afegir unes 
propietats de resistència residual i d’eliminació de propagació d’esquerdes.  
Malgrat això, aquest material ha estat objecte d’estudi per part de grups de 
treball a la universitat politècnica de Catalunya, ja que les reaccions bàsiques 
d’hidratació del formigó poden resultar en un atac cap a les fibres de reforç i s’hi 
han d’afegir unes fibres amb contingut de zirconi (anomenades fibres AR), o, 
com s’ha estudiat a la universitat politènica [8][9], un reforç superficial a base de 
banys químics. 

 Pel que fa al guix, existeix també un mercat constructiu de reforços amb fibres, 
però aquest es fa a través de teixits de fibres més que en base a fibres curtes. 
Malgrat això, els estudis demostren que es pot fer servir com a un reforç per 
millorar-ne les propietats. Un aspecte també a considerar seria la reacció 
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d’hidratació del guix, on també es pot córrer el risc de patir atac químic 

 Asfalts: actualment, i per reforç de carreteres, es fan servir barreges de material 
bituminós amb fibres de vidre tallades, que minimitzen l’esquerdament i per tant 
la infiltració d’aigua. 

 Escumes reforçades: es fan servir com a reforç en algunes escumes de panells 
Sandwich. 

L’avantatge de la planta que es dissenya està en que les eines de tall haurien de poder 
aconseguir fibres amb mida regulable i, d’aquesta manera, controlar la capacitat de 
reforç havent i permetent oferir al potencial client un ventall de mides diferents i 
homogènies per satisfer necessitats a mida. 

La problemàtica d’aquest material és la desconeixença general sobre les propietats i les 
capacitats que aquest producte carrega en termes de trobar un ús adequat i predir unes 
qualitats homogènies en tota la seva utilització que permetin la correcta selecció de 
materials. Llavors, seria necessari, a través d’una inversió addicional en planta o bé a 
través d’un treball en col·laboració amb terceres parts, aconseguir desenvolupar una 
recerca en els següents aspectes:  

 La caracterització del material (en termes de coneixement de les capacitats 
resistents, de qualitat, de presència de materials en superfície o durabilitat entre 
d’altres). 

 Caracterització del material compost reforçat amb els subproductes afegits, 
mètodes, costos i capacitats de producció del mateix. 

 Aprofundiment en el coneixement de la possible gestió del residu que suposarà 
el nou material utilitzable. 

 Fora del  laboratori, conscienciació als usuaris, productors i gestors, sobre les 
capacitats de la planta i les possibilitats de tancar el cicle d’ús del material. 

Tenint en compte el que s’ha comentat anteriorment, en el primer o segon any de 
funcionament de la planta seria necessari implicar la planta en projectes experimentals 
on desenvolupar el potencial del material reciclat més que entrar en la venda directa i 
comparada amb altres alternatives de venda de fibra verge. 
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3. ANNEX 3: ANÀLISI PRODUCTIU I ECONÒMIC. 

Aquest annex té com a propòsit establir les consideracions mínimes relacionades amb el 
rendiment de la planta i algunes d’aquelles preguntes de caire dimensional i productiu 
que qualsevol possible enginyer, o inversor dintre de la planta s’hauria de formular a 
l’hora de determinar la possible viabilitat de la planta. 

3.1. ANÀLISI PRODUCTIU: 

En aquest apartat, a partir de les estimacions de treball i de productivitat comentades en 
altres capítols, es farà una anàlisi de temps de cicle a partir de la qual es podrà fer una 
estimació del rendiment operatiu de la planta, i per tant de la sortida de producte. 

3.1.1. Anàlisi d’operacions, operaris implicats i temps associats: 

Aquí es fa menció a les operacions que es porten a terme en les diferents àrees de la 
planta, i el temps estimat per dur-les a terme, que són en alguns casos estimacions per 
part de qui projecta el pla de treball i altres vegades són temps d’operació atorgats pels 
fabricants de maquinària.  
 

1. Entrada i recollida de producte: 

Arriba el material per reciclar a la planta amb un mitjà de transport. Hi ha un guàrdia que 
pren nota de les dades del transportista, de l’origen dels materials, i autoritza i  
acompanya el camió a la pesada amb la bàscula. 

Havent-se realitzat aquest pas, es descarrega el contingut del transport en l’exterior, en 
una zona acomodada per a aquest fi. 

Temps de cicle: s’estima que entre l’entrada del camió i la sortida del mateix pot passar 
un temps d’uns 30 minuts. 

Dependència d’altres activitats: és una activitat que no depèn ni d’activitats anteriors 
ni posteriors, considerant que l’emplenament d’una àrea de dipòsit es pot donar 
independentment de la quantitat de producte que hi hagi en una o altra banda. 

Operaris implicats: només el guàrdia de seguretat, que farà les funcions de gestió de 
la bàscula de pesada de camions. 

 
2. Selecció i entrada en planta: 

Per evitar que els treballadors hagin de moure les peces manualment (algunes podrien 
ser tan voluminoses com un tanc o un casc d’embarcació), és precís fer servir 
maquinària amb braç mecànic per agafar les peces dipositades des del transport en 
l’àrea de disposició i ficar-les en algun contenidor o plataforma que pugui ser portada per 
algun mitjà mecànic, com pot ser una carreta elevadora. 

Temps de cicle: l’emplenament d’un contenidor pot dur-se a terme en un període d’uns 
15 minuts. 
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Dependència d’altres activitats: depèn de si hi ha deixalla disponible dintre de l’àrea 
de disposició. No necessàriament es necessita que hi hagi aportació per part de 
camions mentre hi hagi certa capacitat per treballar durant un període de temps sense 
aportació.  

Operaris implicats:  es necessita un treballador especialitzat en maquinària amb braç 
mecànic.  

A part d’aquest, i amb una tasca comuna a altres processos, serà necessari tenir un 
treballador encarregat de fer servir una carreta elevadora.  
 

3. Neteja: 

El propòsit d’aquesta activitat és alliberar de greixos, brutícia i pols la superfície dels 
materials a reciclar. Cal disposar una cabina amb un sortidor d’aigua a pressió per 
realitzar la neteja sobre les peces disposades sobre la plataforma. 

Temps de cicle: s’estima que en uns 15 minuts es pot dur a terme la recepció i neteja 
amb aigua. Després d’això, és necessari assecar les peces netejades. Depenent de les 
condicions climatològiques, es pot necessitar un temps aproximat d’una hora per fer 
l’assecatge. 

Dependència d’altres activitats: depèn de l’arribada de producte des de la zona de 
selecció, i s’atura el seu funcionament si no hi ha aportació. D’altra banda, depèn 
completament dels punts anteriors ja que, si no s’han realitzat, no hi ha material per 
tractar. 

Operaris implicats: Operari encarregat de la neteja, encarregat de la neteja a pressió.  

L’operari amb carreta elevadora ja havia estat considerat anteriorment. Aquest portarà la 
plataforma un cop netejada cap a la zona d’assecatge, i després la portarà a la següent 
etapa. 
 

4. Recepció de material: 

En aquesta àrea els treballadors han de rebre la plataforma amb la deixalla neta, l’han 
d’obrir, inspeccionar el producte que entrarà dintre del tractament (origen particular, 
funció, material estimat), arrencaran amb eines les parts que no siguin residu de fibra i 
resina (com poden ser metalls, trossos de fusta, tubs, diversos plàstics), especejaran en 
parts acomodables per la trituradora i les pesaran amb l’ajut de la plataforma de pesada. 
Tot això els permetrà introduir les dades corresponents a l’entrada en una base de 
dades. Finalment, les peces especejades seran aportades a la zona de trituració. 

Es considera que aquesta activitat no pot automatitzar-se en aquest punt, a no ser que 
s’adquirís una trituradora, que es descarta pel fet de tenir poca capacitat de tractament. 

Temps de cicle: estimat aproximadament en una hora per cada part que arriba 
(depenent de la geometria de les parts), per treballador. 

Dependència d’altres activitats: l’aturada dels processos previs, en cas de tenir un 
marge de producció (d’un temps de treball), no hauria d’esdevenir una dependència. 
Tanmateix, es necessita producte net per seguir treballant, cosa que fa que no se sigui 
dependent de l’aportació de nou material però sí de que hi hagi material net disponible. 
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Operaris implicats:  tres operaris per a la recollida de les peces i per a l’agilització dels 
processos de tall i selecció. 

L’operari en carreta elevadora esmentat anteriorment, i un altre operari en carreta 
elevadora addicional, per a tots els següents processos dintre de la planta, que recollirà 
les peces tallades i les portarà al següent pas.  
 

5. Zona de Trituració: 

La base del procés de reciclatge està en la trituració, per convertir el material en parts 
petites de manera que es pugui assolir una gestió molt més senzilla en termes de volum 
i facilitat de trasllat, aconseguint a més la separació entre fibres i resines en pols. 

Les peces tallades s’introduiran manualment a la boca de la màquina, que les triturarà i 
convertirà en peces petites, que seran separades i es generaran dues bosses 
(preparades a la sortida del procés), una per les fibres i una altra per les resines en pols i 
d’altres volàtils. 

Temps de cicle: s’estima una producció estimada de  6,4 tones per dia treballat, és a dir 
de 800 quilograms per hora . Amb certesa, el rendiment productiu d’aquesta maquinària 
és el que serà crític per determinar el la capacitat productiva de la planta i els possibles 
colls d’ampolla. 

Dependència d’altres activitats: depèn completament de que s’hagin realitzat les 
activitats anteriors i de que hi hagi un marge de treball adequat. 

Operaris: un operari per a cada màquina que hi hagi: Aquest s’encarregarà de carregar 
la boca de la trituradora, tancar el cicle, esperar que la part volàtil assenti i retirar les 
bosses, marcant-les per origen, i posant-les a disposició en una plataforma per a una 
posterior recollida. 

L’operari amb la carreta elevadora de l’interior, ja considerat anteriorment.  
 

6. Zona de tremuges i de cinta transportadora: 

Aquesta zona està dedicada en exclusiva a l’emmagatzematge dels productes en 
tremuges i l’administració per a posteriors usos.  

Temps de cicle: l’operació de guardat en tremuja no té temps de cicle perquè és una 
sortida de procés. D’altra banda, la sortida de cinta transportadora i recollida pels 
següents cicles té un temps aproximat de quinze minuts per la velocitat de cinta, tal i 
com es dimensiona en els càlculs. 

Dependència d’altres activitats: el guardat en tremuja depèn de totes les activitats, 
però el fet de necessitar guardar i disposar els subproductes en diversos moments en 
limita l’exposició. Aquesta activitat no depèn del procés ja que, en un cas ideal de 
tractament sense considerar cap mena de disposició paral·lela, les tremuges només 
tindrien lloc en el guardat final.  

Operaris: operari encarregat de recollir les bosses amb material, carregar les tolves, i 
gestionar l’activació i aturada de les cintes transportadores. 

Addicionalment, un operari encarregat de gestionar les arribades de material de les 
cintes, de propòsit auxiliar, compartint tasques amb altres funcions. 
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7. Separació per vibració mecànica: 

En diversos moments del tractament (després de la trituració o després de banys), ja 
sigui per optimitzar la separació entre fibra i resina, o per maximitzar les granulometries i 
donar la màxima homogeneïtat, serà necessari fer servir una màquina de separació 
mecànica amb diferents garbells, que tingui sortida en diferents sacs de classificació. 

Temps de cicle: es poden preparar cicles de vibració de 15 minuts. Entre la càrrega, 
l’assentament de flotants i la descàrrega, el procés pot arribar a ser de 30 minuts. 

Dependència d’altres activitats: dependrà en part de la necessitat de classificar per 
productes en diferents parts del tractament, o bé després del procés de trituració o bé 
després del tractament químic. No és un procés obligatori, per tant la seva eliminació 
resultaria en una diferència en homogeneïtats, i per tant un refinament de les qualitats, 
però d’altra banda és un punt crític del procés.  

Operaris: operari permanent encarregat de preparar els cicles de tamisat i operari 
auxiliar tal i com s’ha descrit al punt nº6.  
 

8. Separació per decantació en medi aquàtic: 

En el cas de les fibres triturades extretes del procediment, cal netejar-les en tancs de 
decantació en aigua per assegurar-nos que no hi haurà cap partícula flotant d’altres 
orígens que pugui comprometre les capacitats com a material de reforç, i assegurar la 
major netedat del producte. 

D’altra banda, en cas que hi hagi tractaments químics, com seran descrits en el punt 
nº9, caldrà considerar que, per netejar tot rastre de producte químic, s’hauran de rentar 
finalment en aquests tancs. 

Temps de cicle: cal que siguin cicles breus, per evitar que els flotants es quedin molls i 
decantin, de màxim una hora de remullat. Entre emplenament i recollida pot durar unes 
dues hores. 

Dependència d’altres activitats: de fer-se servir, seria la penúltima part del tractament. 
En cas que es fabriqui un subproducte de fibra sense tractar, aquest és un procediment 
de millora, i no és obligatori. En cas que es produeixi un subproducte de fibra tractada, 
aquest és un procediment obligatori, i llavors existeix una dependència obligada. 

Operaris: operari encarregat dels emplenaments, recollides i eventuals buidats.  
 

9. Tancs d’agitació: 

En aquest punt, i per millorar les propietats de les fibres tractades a través de neteja 
química (evitant la presència de fibres), es fan servir tancs d’agitació. La seva mida 
aproximada està determinada per ser de 1000 litres, i encabir 300 litres de fibra tractable 
i, la resta, productes químics. 

Temps de cicle: el temps de cicle d’un tanc d’agitació estaria entre 3 hores i 48 hores. 
Per aquest motiu, és necessari que hi hagi diferents tancs, per evitar que aquest es 
converteixi en un coll d’ampolla. 
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Dependència d’altres activitats: depèn completament  de que s’hagi fet algun altre 
procés i de que s’hagi decidit aconseguir fibra tractada. 

Operaris: operari encarregat de les emplenaments, recollides i eventuals buidats. 
Aquest operari serà supervisat per un enginyer.  
 

10. Forn: 

Finalment, és precís considerar un forn perquè es pugui donar un assecatge de les 
fibres molles. Treballant a 100-105ºC amb ventilació. 

Temps de cicle: 24 hores estimades per assecatge. 

Dependència d’altres activitats: depèn de que s’hagin realitzat les activitats 8 i 9. 

Operaris: no és necessari considerar un operari per a aquestes tasques. 

3.1.2. Anàlisi de subproductes: 

En aquest procés de reciclatge, s’obtenen els següents subproductes: 

Resina en pols: la resina en pols és la part de tractament que queda alliberada en 
forma de petits grànuls en el procés de trituració. Engloba tant microfibres com resina en 
pols. El seu ús bé pot ser per reforç de materials o bé com a subproducte d’incineració. 

Fibra de vidre tallada sense tractar: parts de fibra de vidre triturada amb resina 
impregnada en la seva superfície. La mida d’aquestes fibres en teoria pot ser controlada 
en la seva sortida, la qual cosa permet un gran ventall de possibilitats. Utilitzable com a 
material de reforç en nous materials compostos. 

Fibra de vidre tallada tractada: la mateixa fibra amb resina, amb l’avantatge que 
aquesta té una superfície millorada, més lliure de resina. La seva possible utilització 
depèn en gran mesura de les innovacions que es facin i de la recerca de nous 
productes. 

3.1.3. Anàlisi de temps de cicle: 

L’esquema de cicle, d’aquesta manera, seria el següent, per aconseguir els diversos 
subproductes: 
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Comptant amb l’anàlisi anterior, i descartant colls d’ampolla, el temps ideal de fabricació 
dels subproductes mencionats seria el següent, per a fabricar un VOLUM aproximat de 
300 kg: 

Figura 3.1 –  Esquema de cicle per les tres alternatives 
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 Resina en pols: 

   VIA RESINA (hores) 

  PRODUCCIÓ Transport Mínim Màxim 

Entrada 30 Minuts 5 minuts 

4,17 

4,92 

Selecció 30 Minuts 5 minuts 

Neteja i assecat 75 Minuts 5 minuts 

Especejament 60 Minuts 5 minuts 

Triturat 20 Minuts 15 minuts 

Tamisat 30 Minuts 15 minuts 

Tanc de Decantació 120 Minuts 15 minuts 

  

Forn 1440 Minuts 5 minuts 

Tanc d'Immersió 180 Minuts 15 minuts 

Tanc d'Immersió (màxim) 2700 Minuts     

Taula 3.1 – Temps de cicle, Resina en Pols 

 Fibra sense tractar 

 

VIA FIBRA SENSE TRACTAR (hores) 

  PRODUCCIÓ Transport Mínim 

Amb 

Tamisadora 

Amb 

Decantació 

Tamisadora/ 

Decantació 

Entrada 30 minuts 5 minuts 

4,17 

4,92 

30,50 31,25 

Selecció 30 minuts 5 minuts 

Neteja i assecat 75 minuts 5 minuts 

Especejament 60 minuts 5 minuts 

Triturat 15 minuts 15 minuts 

Tamisat 30 minuts 15 minuts 

Tanc de Decantació 120 minuts 15 minuts 

  

Forn 1440 minuts 5 minuts 

Tanc d'Immersió 180 minuts 15 minuts 

    Tanc d'Immersió (màxim) 2700 minuts     

Taula 3.2 – Temps de cicle, Fibra sense tractar 
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 Fibra tractada: 

 

    VIA FIBRA TRACTADA (hores) 

  PRODUCCIÓ Transport 

Mínim 

(sense 

tamis) 

Màxim (sense 

tamis) 

Mínim 

(tamis) 

Màxim   

(tamis) 

Entrada 30 minuts 5 minuts 

33,75 

78,75 

34,50 

79,50 

Selecció 30 minuts 5 minuts 

Neteja i assecat 75 minuts 5 minuts 

Especejament 60 minuts 5 minuts 

Triturat (en cas de 1m2 lineal) 15 minuts 15 minuts 

Tamisat 30 minuts 15 minuts 

Tanc de Decantació 120 minuts 15 minuts 

Forn 1440 minuts 5 minuts 

Tanc d'Immersió 180 minuts 15 minuts 

Tanc d'Immersió (màxim) 2700 minuts         

Taula 3.3 – Temps de cicle, Fibra tractada 

Queda clar, d’aquesta manera, que per aconseguir el pur reciclatge mecànic, és a dir, la 
base del nostre treball, hem d’invertir entre 4 i 5 hores com a mínim, i afegir-hi un temps 
d’un dia més en cas que sigui necessari realitzar-hi millores, com la neteja, i fins a tres 
dies en cas que es vulgui realitzar un tractament químic exhaustiu. 

De tota manera, cal considerar algunes coses a l’hora d’estimar el temps de cicle per 
veure que la planta no atura el seu funcionament només perquè els cicles semblin llargs.  

 Les estimacions són per les configuracions ideals 

 L’estimació feta ara és per aproximadament 300 kg, és a dir, que podria ser 
menys o més temps depenent de quin volum es tractés en una tongada. 

 El fet d’entrar en un cicle de treball no vol dir que la resta de maquinària deixi 
de treballar. De fet, el forn acumula molts cicles d’assecatge, de la mateixa 
manera que les tremuges emmagatzemen molt volum produït, que en gran 
mesura no entraria en els cicles de reciclatge químic o d’immersió. 

Finalment, i analitzant el procés anterior, no és difícil veure que els colls d’ampolla es 
donarien en la trituradora, que és el punt on succeeix la transformació de residu a 
quelcom utilitzable. 



Pág. 52  Annexos 

 

 

3.1.4. Anàlisi de rendiments productius: 

A partir de les dades obtingudes al laboratori, és possible estimar quina seria la 
producció en volums i pesos de les fibres i resines.  

Per realitzar aquest càlcul, s’ha decidit posar-ho tot en funció de la trituradora, que és el 
paràmetre productiu més important que existeix en aquest cicle, ja que sense aquesta 
no es podria transformar el producte en deixalla, i només es comptaria com a volum 
gestionat el que entraria dintre de la trituradora, amb independència del que pugui 
arribar a planta i dels tractaments posteriors. Cal considerar les següents condicions de 
contorn a l’hora de dimensionar el rendiment:  
 

 La jornada laboral d’aquesta planta serà de 8 hores, corresponent a un cicle 
laboral. La raó d’això és per ajustar un sol cicle de treball. En cas que fos 
necessari augmentar els rendiments, ens donaria marge a ampliar el temps de 
treball. 

 S’ha considerat dues màquines en lloc d’una, però un rendiment d’1,5 
màquines, en la previsió que poguessin existir fallides, aturades, problemes en 
l’operació, manca d’operaris o altres causes alienes a la planta. 

Sota la previsió que la maquinària treballa a 800
 
kilograms cada hora, es pot considerar 

que el rendiment operatiu de la maquinària està en els 3,2m
3 
de fibra i resina per dia. 

Segons les dades de laboratori, s’ha arribat a la conclusió que la presència de polsim de 
fibra i resina en primera tamisada d’un residu d’aquesta mena (és a dir previ a qualsevol 
tractament físic o químic), depèn en major mesura de la mida de sortida de les fibres. En 
cas que siguin fibres amb mida distingible, sense tendència a fer flocs, estaria entre el 
30 i el 40% del pes, anant en augment com més petita sigui la mida de sortida de la 
fibra. Podríem realitzar una estimació considerant que aproximadament el 40% de la 
fracció triturada seria de resina, i la resta seria fibra tractable (el 60%). 

Considerant la següent estimació de densitats d’acord amb el treball de laboratori:  

 

Densitat estimada fibra i resina 1,37 g/cm
3
 

Densitat resina 1 g/cm
3
 

Densitat fibra tractada 1,6 g/cm
3
 

 

Quedaria el següent rendiment productiu per dia i per setmana: 

 

Taula 3.4 –  Densitats estimades 
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Resina i microfibra tamisada Material a tractar 

  

 

Deixalla  

(m3) /dia 40% 60% 

Per dia 

m3 4,672 2,1333 2,5382 

Tones 6,400 2,56 3,84 

Per Setmana 

m3 23,358 10,667 12,691 

Tones 32,000 12,8 19,2 

A partir d’aquí, quedaria establir quina part aniria al procés de tractament químic i quina 
no hi aniria i seria guardada i classificada a les tolves. S’intentarà en tot cas aconseguir 
tenir el màxim de temps possible els tancs d’agitació en ús, fent servir un màxim de 5 
tancs en total. 

Considerant que els cicles de la maquinària poden anar entre 3 hores (en efecte 
difícilment es podria passar d’un cicle per maquinària per dia degut a tots els costos de 
preparació de maquinària), i considerant que es dimensionen tancs amb capacitat per a 
300 litres de volum, el rendiment dels cicles donaria un valor entre 3 i 6 m3 de fibra 
tractada per setmana. 

 

Nº tancs 

d'immersió Litres per cicle Temps 

Cicles per 

setmana 

m3 per 

cicle 

Total  m3 tractat / 

setmana 

5 
300 litres per 

cicle 24h 4 0,3 6 

  48-60 hores 2 0,3 3 

Taula 3.6 –  Rendiments estimats dels cicles de tractament químic 

Amb vistes a estudiar quin seria el rendiment operatiu de la planta, i convertint els valors 
setmanals en anuals, i transposant-los a pes a partir de les densitats que s’han esmentat 
més amunt, aconseguim la següent estimació de produccions anuals. 

Taula 3.5 –  Rendiments productius diaris i setmanals 
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Productes 
Estimat setmana Estimat any 

Min Max Min Max 

Resina en pols 10,667 m3 554,667m3 

Fibra sense tractar 6,691 m3 9,691 m3 347,932 m3 503,932 m3 

Fibra tractada 3 m3 6m3 156 m3 312m3 

Resina en pols 10.667kg 554.667 kg 

Fibra sense tractar 9.167 kg 13.277 kg 476.667 kg 690.387 kg 

Fibra tractada 4.800 kg 9.600 kg 249.600 kg 499.200 kg 

Taula 3.7 –  Rendiments estimats productius setmanals i anuals 

Finalment, i per acabar l’anàlisi productiu estimat anual, es fa la mitjana entre els valors 
màxim i mínim de la fibra tractada per tenir un valor mitjà, i ho multiplicarem pel 
rendiment d’1,5 màquines, per trobar els pesos en kg que podrem treure de producte 
reciclable.  

Per Maquinària 

Resina 554.667 kg 

Fibra Sense Tractar 583.527 kg 

Fibra Tractada 374.400 kg 

Rendiment de 1,5 

màquines (estimant 

avaries) 

Resina 832.000 kg 

Fibra Sense Tractar 875.290 kg 

Fibra Tractada 561.600 kg 

Taula 3.8 –  Producció annual estimada de cada fracció. 

3.1.5. Anàlisi de llocs de treball i de necessitats addicionals: 

Tal i com anteriorment s’ha comentat, hi ha una sèrie de llocs de treball associats a les 
feines del tractament. D’altra banda, el funcionament de la planta generaria una sèrie de 
treballs addicionals que esdevindrien necessaris per al desenvolupament normal de la 
fàbrica. 

Enginyeria: és necessari comptar amb, com a mínim, dos enginyers per planificar la 
producció d’acord amb les necessitats. Un d’ells tindria una feina relacionada amb la 
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producció i l’altre amb el control de qualitat, per assegurar que tot el subproducte 
generat tingui una qualitat i mida determinada. 

Administració: en les tasques administratives, registre, comptabilitat i atenció al client 
seria necessari comptar amb treballadors que acomplissin un perfil de secretari o 
comptable. 

Comercials: treballadors amb una feina en constant contacte, tant amb els gestors de 
residus com amb els possibles compradors del producte. 

Empaquetatge: seria necessari disposar d’un equip d’empaquetatge per posar els 
subproductes en sacs i capses i preparar les comandes. 

Neteja: serà imprescindible personal de neteja per garantir la netedat i la higiene dintre 
del recinte. 

Vigilància nocturna: per evitar robatoris i accions doloses, serà necessari disposar d’un 
vigilant nocturn que pugui donar alarma en cas d’infraccions. 

En total, s’estima un nombre total de 30 empleats a la planta. 

 

Concepte Nº de Recursos 

Guàrdia a l'entrada 1 

Operaris 8 

Empleats de Carreta Elevadora 2 

Operaris especialitzats 5 

Administració 3 

Comercials Vendes 2 

Equips d'empaquetatge final 3 

Comercials Gestors de Residus 2 

Enginyeria de procés i control de 
qualitat 2 

Neteja 1 

Vigilància Nocturna 1 

TOTAL TREBALLADORS 30 

Taula 3.9 –  Estimació de treballadors. 
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3.2. ANÀLISI ECONÒMIC. 

Es realitzarà un estudi dels possibles ingressos i costos de producció de la planta, per tal 

de definir si és factible prendre en consideració la viabilitat de la planta tenint en compte 

una determinada expectativa de venda.  

En primer lloc, és necessari considerar quina és la base de càlcul del benefici esperat 

sobre els costos que es preveuen, i això s’aconsegueix comparant els costos amb els 

beneficis que es poden aplicar sobre cada producte. 

3.2.1. Despeses fixes: 

En aquest cas, és necessari definir dos conceptes de despesa fixa: un seria el relatiu a 

les despeses incorregudes previ a l’inici de funcionament, com a inversió inicial, i l’altre 

és el cost relatiu a les despeses fixes que el funcionament de la planta genera durant 

cada anualitat o període de temps, independentment de la producció. 

Despeses d’inversió inicial: 

 

Concepte Cost 

Fiança de local 10.000,00 € 

Permisos i llicències 30.000,00 € 

Adquisició de mobiliari i material informàtic 25.000,00 € 

Alta de serveis 4.722,74 € 

Adquisició de maquinària 550.224,53 € 

Formacions 22.500,00 € 

Escomeses d'habilitació 350.000,00 € 

Escomeses zona de neteja 25.000,00 € 

Enginyeria i càlculs 18.750,00 € 

TOTAL 1.036.197,27 € 

Taula 3.10 –  Despeses d’inversió inicial. 
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Fiança de local: es considera un lloguer de local d’uns 2,900 euros tal i com s’ha descrit 

a les condicions del plec. Per tant, pel lloguer d’una planta serà necessari, com a mínim, 

establir una fiança de tres mesos, tot i que probablement pogués arribar a ser d’un any. 

 

Permisos i llicències: cal un treball previ a nivell de gestors per donar d’alta la planta, 

donar-se d’alta com a gestor i tenir tots els permisos de treball, tant a nivell de residus 

com a nivell d’usuari de certs productes químics i les seves disposicions, aconseguir els 

permisos d’obra, a més a més de gestionar qualsevol conflicte de patents.  

 

Adquisició de mobiliari i material informàtic: serà necessari equipar la planta amb tot 

el mobiliari, tant de les zones comunes com dels vestuaris, laboratori i oficines, en 

aquest cas, també amb materials diversos.  

 

Alta de serveis: llum, aigua i comunicacions. Com que el consum elèctric és elevat i el 

cabal d’aigua contractat  també és significatiu, s’estima en uns 3035 euros per la llum i 

en uns 1690 euros per l’aigua. Les comunicacions serien molt inferiors i, per tant, es 

considera alta nul·la.  

 

Adquisició de maquinària:  degudament descrita més endavant.  

 

Formacions: els treballadors han de rebre una formació de seguretat i salut, a més de 

formació específica en les particularitats de la planta. Es consideren, aproximadament, 

unes 750 hores de treball en total, a 30 euros de mitjana per hora.  

 

Escomeses d’habilitació: als anteriors conceptes, se li han de sumar les despeses 

relatives a qualsevol escomesa d’obra que s’hagi de considerar per adaptar, tant 

d’habilitació de ventilació com a soterrament la instal·lació correctament per a acomplir 

les pretensions de funcionament. A aquest concepte, li donem un pressupost d’uns 

350.000,00 euros. 
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Despeses fixes: 

Aquestes són les despeses que, pel fet de tenir la planta operant, tot i no produir res, 

s’han de considerar com a despeses fixes inherents. 

Concepte Cost mensual Cost Anual 

Lloguer 2.900,00 € 34.800,00 € 

Amortització de Maquinària 4.149,93 € 49.799,20 € 

Sous 55.541,67 € 666.500,00 € 

Llum (a més de la despesa de maquinària) 500,00 € 6.000,00 € 

Aigua 300,00 € 3.600,00 € 

Calefacció 500,00 € 6.000,00 € 

Assegurances 333,33 € 4.000,00 € 

Contractes d'Operació i Manteniment 416,67 € 5.000,00 € 

Interessos de préstec 1.493,98 € 17.927,71 € 

Recanvis de Maquinària 347,22 € 4.166,67 € 

TOTAL 67.312,78 € 807.753,42 € 

Total sense amortitzacions 62.332,86 € 747.994,38 € 

Lloguer: tal i com es descriu al plec, el preu de referència per al lloguer en les zones 

indicades estaria en 2900€.  

 

Sous:  tal i com es descriuen més endavant.  

 

Llum: estimem un consum addicional de llum de 500 € addicional al que la maquinària 

pugui considerar, per a la il·luminació. Pel que fa a la calefacció, tot i ser un cost 

totalment estacional, s’estima un cost addicional de 500 € mensuals de mitjana.  

 

Aigua: per al consum d’uns 4m
3
 per hora.  

Taula 3.11 –  Despeses fixes. 
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Assegurances i Mútues: es considera una taxa del 0,4% a per l’assegurança, aplicada 

sobre la inversió inicial, que és aproximadament un milió.  

 

Contractes d’operació i manteniment: s’estima un pressupost de 5,000 € per poder 

contractar tècnics per fer el seguiment i manteniment predictiu i correctiu de les 

maquinàries sensibles de crear un coll d’ampolla.  

 

Recanvis de maquinària: la maquinària de la trituradora necessita recanvis degut a 

l’abrasió, que afecta les fulles de la trituradora.   

 

Interessos de préstec: amb una estimació d’uns interessos del 0,3% mensuals. 

3.2.2. Despeses variables: 

Les despeses variables són aquelles inherents a la producció, i van lligades al volum 

generat. 

Concepte Cost mensual Cost Anual 

Seguretat i salut 3.000,00 € 36.000,00 € 

Electricitat maquinàries 11.020,16 € 132.241,93 € 

Publicitat i promoció 6.000,00 € 72.000,00 € 

Benzina 4.400,00 € 52.800,00 € 

Partida Empaquetatge 1.666,67 € 20.000,00 € 

Productes químics 21.371,47 € 256.457,69 € 

Disposició de productes químics 16.156,25 € 193.875,00 € 

TOTAL 893.506,69 € 

Taula 3.12 –  Despeses variables. 

Adquisició de productes químics: D’acord amb els càlculs d’estimació de preus que 

es veuran més endavant, el cas més costós és omplir un cicle de 700 litres amb una 

barreja d’acetona al 10% més peròxid d’hidrogen reduït al 10% i la resta sent aigua 

destil·lada, i podríem trobar que d’aquesta manera cicle podrien ser 248 euros 

(aproximadament). Considerant que la planta durant l’any pot realitzar 1034 cicles i que 

s’estimaria que es podrien fer tres reciclatges a cadascun d’ells, donaria lloc a un cost 
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anual de 256,457.69€. 

Disposició de productes químics: la referència que un gestor de residus ha informat 

es troba en 750 euros per recipient/tona. Com cada cicle pot omplir un recipient, 

s’estimaria el cost anual com 193,875.00€. 

Seguretat i salut i fungibles: s’estima un pressupost de 3.000€  per cobrir els equips 

de producció individual i a més els materials fungibles que puguin ser utilitzats en 

l’empaquetatge. 

Costos d’electricitat: d’acord amb les tarifes vigents i considerant els consums de cada 

maquinària. 

Publicitat i promoció: s’estima un pressupost de 6,000€ mensual per a les tasques de 

comercialització dels productes. 

Benzina: d’acord amb el desglossament de consums de la maquinària amb pala. 

Com abans s’ha esmentat, considerant 1,5 màquines, amb una producció de 32 tones 

setmanals de mitjana, i amb una estimació de 52 setmanes per any, equivalent a una 

producció de 2496 tones per any de producció, això dóna lloc a un cost de 357.98 € per 

tona reciclada. 

3.2.3. Anàlisi d’ingressos: 

El darrer que s’hauria de valorar, considerant que coneixem la capacitat productiva de la 

planta, és el preu de venda al que podem posar els productes al mercat. Aquesta és una 

consideració que es basa en els costos de producció relatius al producte que es pot 

aconseguir.  

Es calcula ponderant les despeses respecte a la maquinària, sous i productes 

relacionats que ha estat necessària per aconseguir un subproducte (és a dir, que per a 

la producció de la resina no s’han de considerar les despeses relatives a la maquinària 

de tractament químic, ni els decantadors, ni el forn, ni tampoc tot aquell personal que en 

tenia relació). 

La ponderació es duu a terme multiplicant el cost relacionat amb qualsevol de les tres 

produccions pel pes del subproducte envers el pes total tractat amb la maquinària 

relacionada. En aquest cas, els percentatges eren els següents. 
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Percentatge de ponderació de costos 

  

RESINA 
Fibra sense 

tractar 
Fibra 

tractada 

Quilos resina 832.000 36,67%     

Quilos fibra st 875.290 38,58% 60,92%   

Quilos fibra 
tractada 561.600 24,75% 39,08% 100% 

Totals  100% 100% 100% 

D’altra banda, a partir del càlcul de la producció i cost anual, i de la relació amb el pes 

total produïble de subproducte en cada cas, més l’aplicació d’un factor corrector de 

benefici, podem saber el preu que hauria de tenir el producte per a la seva venda. 

Costos relatius a la producció de resina en pols 

  Cost Mensual Cost Anual 

Adquisició de Maquinària (amortització) 1.283,68 € 15.404,18 € 

Lloguer 1.063,43 € 12.761,13 € 

Sous 17.555,72 € 210.668,65 € 

Despeses inherents al ús 19.727,76 € 236.733,13 € 

Total   475.567,09 € 

Benefici projectat 50% 237.783,54 € 

DESPESES + BENEFICI   713.350,63 € 

Previsió de preu de producció   0,57 € 

Previsió de preu venda (€/kg)   0,86 € 

Taula 3.14 –  Costos relatius a la producció de resina en pols. 

 

Taula 3.13 –  Ponderació de costos segons maquinària associada. 
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Costos relatius a la producció de fibra sense tractar 

  Cost Mensual Cost Anual 

Adquisició de Maquinària (amortització) 1.545,89 € 18.550,62 € 

Lloguer 1.118,76 € 13.425,11 € 

Sous 20.601,21 € 247.214,55 € 

Despeses inherents al ús 20.754,22 € 249.050,65 € 

Total   528.240,93 € 

Benefici projectat 50% 264.120,47 € 

DESPESES + BENEFICI   792.361,40 € 

Previsió de preu de producció   0,60 € 

Previsió de preu venda (€/kg)   0,91 € 

Taula 3.15 –  Costos relatius a la producció de fibra sense tractar. 

Costos relatius a la producció de fibra tractada 

  Cost Mensual Cost Anual 

Adquisició de Maquinària (amortització) 1.963,97 € 23.567,65 € 

Lloguer 717,81 € 8.613,76 € 

Sous 17.384,73 € 208.616,79 € 

Despeses inherents al ús (considerant 

productes químics) 50.843,96 € 610.127,55 € 

Total   850.925,76 € 

Benefici projectat 20% 170.185,15 € 

DESPESES + BENEFICI   1.021.110,91 € 

Previsió de preu de producció   1,52 € 

Previsió de preu venda (€/kg)   1,82 € 

Taula 3.16 –  Costos relatius a la producció de fibra tractada. 
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Es pot veure com, tant la fibra sense tractar com la resina, tenen un cost de producció 

per quilogram molt inferior al de la fibra tractada. Això permet donar un gran marge per 

maximitzar en gran mesura el benefici fins a valors molt elevats. Es pot intentar aplicar 

marges de benefici molt grans, però es desitjaria poder vendre el kg de producte a 

menys d’un euro. No és possible en el cas de la fibra tractada, que té uns costos de 

producció que apugen aproximadament un 250% el que costa el pur tractament mecànic 

de les altres fraccions.  

Conegut aquest punt, és necessari calcular la facturació que es pot realitzar amb 

aquesta capacitat de producció, a partir del preu per kg i per l’estimació de producció en 

volum. S’aplicarà a aquest un factor de correcció del 20% considerant una quantitat que 

no es posarà a la venda, per diferents raons, com per exemple l’aplicació de 

descomptes, el regal comercial, el producte defectuós, perdut... etc. 

Ingressos (per 

m3) % pes estimat Preu per kg 

Rendiment 

econòmic 

 per tona 

Vendes 

totals 

Producció 

anual 

Resina 40,00% 0,86 € 342,96 € 274,37 € 684.816,61 € 

Fibra sense tractar 34,30% 0,91 € 310,49 € 248,39 € 619.990,17 € 

Fibra tractada 25,70% 1,82 € 467,30 € 373,84 € 933.112,11 € 

Facturació estimada     2.237.918,89 € 

 

2496 Tones Produïdes anualment  

896,60 € Rendiment econòmic per tona de material 

 Taula 3.17 –  Càlcul del Rendiment econòmic per tona de material 

D’altra banda, considerant 1,5 màquines, amb una producció de 32 tones setmanals de 

mitjana, i amb una estimació de 52 setmanes per any, equivalent a una producció de 

2496 tones per any de producció, dóna lloc a un rendiment econòmic de 896,60 € per 

tona reciclada. 

3.2.4. Càlcul del punt mort: 

Per tal de poder calcular el llindar de rendibilitat d’aquesta planta fem el càlcul del punt 

mort, en unitats equivalents a tones reciclades. Es calcula amb la següent fórmula: 
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Beneficis = Perdues 0 Ingresos = Costos totals  
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Equació 3.1 : Càlcul del Punt Mort. 

Els costos fixes s’haurien de considerar a partir de l’any de producció en què s’arriba al 

punt mort. Hauríem de veure quanta inversió fixa hauríem de realitzar per poder 

permetre produir la capacitat suficient per fer la planta rendible.  

Representem gràficament els costos fixes, costos variables, costos totals i els ingressos 

en funció del nombre d’unitats produïdes i venudes. 

 

D’aquesta manera trobaríem, aproximadament, els costos totals per valorar el llindar de 

rendibilitat.  

Costos d'Inversió inicial 1.036.197,27 Euros 

Costos Fixes 3.988.967,89 Euros 

Costos Variables 305,84 Euros/Tona 

Preu 896,60 Euros/Tona 

Gràfica 3.1 –  Càlcul del Punt Mort. 

Taula 3.18 –  Referència de preus per calcular el Punt Mort. 
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Equació 3.2 : Càlcul del Punt Mort: Alternativa 1. 

Arrodonint, trobem el punt mort en un valor de 8.506,23 tones produïdes. Això vol dir 

que, considerant que les produccions de la planta serien de 2492 tones per any, es 

necessitarien quatre anys per arribar al punt mort. 

El resultat del punt mort depèn en gran mesura de la inversió en mitjans realitzada i del 

preu de venda, és a dir que és possible ajustar en primera instància la inversió i en 

segona, i més important, un cop dissenyat i posat a la venda, el preu. Si augmentem el 

preu de venda dels tres productes aconseguits obtindríem beneficis amb menys unitats 

venudes, és a dir, reduiríem el punt mort. També comportaria, com es lògic, que els 

beneficis per unitat fossin majors.  En canvi, disminuint el preu de venda, trigarem més 

en assolir el punt mort, haurem de vendre més unitats per arribar-hi. No cal dir que els 

beneficis per unitat seran menors respecte el preu de venta establert anteriorment. 

L’objectiu real de la inversió seria trobar un producte que doni cert valor afegit sota la 

premissa que aquest tindrà un baix cost en comparació amb les alternatives verges del 

mercat. D’aquesta manera, tindríem un llindar superior en preus que obligarà a no 

encarir el producte gaire. 

3.2.5. Anàlisi econòmic comparat amb una alternativa. 

Es planteja, d’altra banda, posar en funcionament la planta sense cap producció de fibra 

i tractada químicament. Llavors només es posaria a comercialització un producte triturat i 

prou. D’aquesta manera els costos es reduirien ja que no seria necessària cap inversió 

en maquinària d’agitació, ni tampoc cap inversió en productes químics ni en disposició, i 

a més alguns treballadors no serien necessaris. Majoritàriament, la reducció de costos 

incorreria en els costos variables. 
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Ingressos anuals estimats: 

Es consideraria, en tot cas, que el preu de la fibra i de la resina a la venda no hauria de 

canviar. 

Ingressos (per 

m3) % pes estimat Preu per kg 

Rendiment per 

tona 

Vendes 

totals 

Producció 

anual 

Resina 40,00% 0,86 € 342,96 € 274,37 € 684.816,61 € 

Fibra sense tractar 60,00% 0,91 € 543,15 € 434,52 € 1.084.568,93 € 

Preu total     1.769.385,54 € 

 

2496 Tones produïdes anualment  

708,89 € Rendiment econòmic per tona de material 

 Taula 3.19 –  Alternativa 2: Ingressos anuals estimats 

Despeses d’inversió inicial: 

Concepte Preu 

Fiança de local 10.000,00 € 

Permisos i Llicències 30.000,00 € 

Adquisició de mobiliari i material informàtic 25.000,00 € 

Alta de serveis 4.722,74 € 

Adquisició de Maquinària 433.571,80 € 

Formacions 22.500,00 € 

Escomeses d'habilitació 350.000,00 € 

Escomeses zona de neteja 25.000,00 € 

Enginyeria i Càlculs 18.750,00 € 

TOTAL 919.544,54 € 

Taula 3.20 –  Alternativa 2: Despeses d’inversió inicial. 
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Despeses fixes: 

Concepte Cost mensual Cost Anual 

Lloguer 2.900,00 € 34.800,00 € 

Amortització de Maquinària 3.269,54 € 39.234,42 € 

Sous 51.375,00 € 616.500,00 € 

Llum (a més de la despesa de maquinària) 500,00 € 6.000,00 € 

Aigua 300,00 € 3.600,00 € 

Calefacció 500,00 € 6.000,00 € 

Assegurances 333,33 € 4.000,00 € 

Contractes d'Operació i Manteniment 416,67 € 5.000,00 € 

Interessos de préstec 1177,032716 14.124,39 € 

Recanvis de Maquinària 347,22 € 4.166,67 € 

TOTAL 61.118,79 € 729.258,82 € 

 Taula 3.21 –  Alternativa 2: Despeses Fixes 

Despeses Variables: 

Concepte 

Cost 

mensual Cost Anual 

Seguretat i salut 3.000,00 € 36.000,00 € 

Electricitat maquinàries 7.662,16 € 91.945,93 € 

Publicitat i promoció 6.000,00 € 72.000,00 € 

Benzina 4.400,00 € 52.800,00 € 

Partida Empaquetatge 1.666,67 € 20.000,00 € 

TOTAL 272.745,93 € 

 



Pág. 68  Annexos 

 

2496 Tones Produïdes anualment  

109,27 € Cost econòmic per tona de material 

 Taula 3.22 –  Alternativa 2: Despeses Variables 

Es calcula el punt mort. 

 

Costos d'Inversió inicial 919.544,54 Euros 

Costos Fixes 3.646.294,08 Euros 

Costos Variables 109,27 Euros/Tona 

Preu 708,89 Euros/Tona 

 Taula 3.23 – Alternativa 2:  Referència de preus per calcular el Punt Mort 
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Equació 3.3 : Càlcul del Punt Mort: Alternativa 2. 

Sembla que el punt mort de l’alternativa permet, sota els mateixos preus de  venda, 

reduir el nombre de tones a vendre en unes 891,61 tones, el que equivaldria a un terç de 

producció annual. Evidentment, els resultats de la segona opció podrien haver-se 

Gràfica 3.2 –  Alternativa 2: Càlcul del Punt Mort. 
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millorat una mica més considerant que són els preus de venda de la primera opció sobre 

els quals es calcula un marge de benefici que potser no obeeix als marges comercials 

que aquesta opció podria requerir. 

Eliminant tot cost inicial i d’adquisició, el benefici de totes dues opcions seria 

lleugerament superior en el cas de l’alternativa (per tona): 

  

Opció A: Amb 

tractament químic 

Opció B: Sense 

tractament químic 

Preu 896,60 € 708,89 € 

Cost 
variable 305,84 € 109,27 € 

Benefici 590,76 € 599,62 € 

 Taula 3.24 – Comparativa de marges de benefici entre dos alternatives 

La decisió sobre quina seria la planta de reciclatge més adient recau no solament en els 

factors econòmics, sinó en d’altres, com poden ser la possibilitat d’oferir un ventall de 

solucions i productes més ampli, la capacitat de realitzar recerca i desenvolupament o la 

capacitat d’expandir-se amb el temps. Més encara, considerant que el propòsit d’una 

planta de reciclatge no s’hauria de moure solament per factors econòmics sinó també 

per factors ambientals. 

3.3. Anàlisi de la inversió: 

Es realitzarà una anàlisi sobre la viabilitat i rendibilitat que comporta invertir en aquesta 

opció a partir de tres indicadors definits en la literatura [10]. 

3.3.1. Criteri del Valor Actualitzat Net o VAN: 

A partir del projecte d’inversió definit per una vida d’inversió o horitzó temporal de 

projecte en anys, les despeses de la inversió durant els anys d’horitzó, el flux de caixa i 

la renovació dels valors nets amb el pas dels anys inversió es pot calcular els valor 

actualitzat dels fluxos de caixa i de les despeses d’inversió. 

La fórmula del VAN és el sumatori dels fluxos de caixa de cada anualitat actualitzats, i 

definida per la següent fórmula:  
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Equació 3.4 : Valor Actualitzat Net (VAN) 

On el concepte cash flow és la diferència de valors entre les despeses i els ingressos de 

l’any en qüestió, el concepte “t” són els períodes d’anàlisi en anys, és a dir, entre l’any 0 

que és la despesa inicial, i l’any final, que és el de finalització d’horitzó. Finalment, i com 

més important, el factor “i” és la taxa d’actualització, que assegura el risc de les 

inversions, i que es compara amb altres tipus d’interès per comparar el risc i possible 

rendibilitat de la inversió envers altres alternatives en el mercat. 

D’aquest amanera, podrem conèixer el nombre d’unitats monetàries netes que queden 

dels guanys actualitzats generats, i un cop restades les despeses de la inversió 

actualitzades. 

Per calcular el VAN, partiríem de l’horitzó assenyalat pel càlcul del punt mort, sent el 

següent: 

Costos d'Inversió inicial 1.034.947,27 Euros   Euros 

Costos Fixes 2.243.983,13 Euros   Euros 

Costos Variables 357,98 Euros/Tona 893.506,69 Euros anuals 

Preu 889,53 Euros/Tona 2.220.257,06 Euros anuals 

Taula 3.25 –  Horitzó de 3 anys per al VAN 

Consideraríem tres anys a per la recuperació de la inversió. Com a taxa d’actualització 

anual, consideraríem un 6%. 
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Taxa d'inversió 0,06       

Any 0 1 2 3 

Costos Inicials 1.036.197,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costos fixes 0,00 € 747.994,38 € 747.994,38 € 747.994,38 € 

Costos Variables 0,00 € 763.374,62 € 763.374,62 € 763.374,62 € 

Total Costos 1.036.197,27 € 1.511.369,00 € 1.511.369,00 € 1.511.369,00 € 

Ingressos 0,00 € 2.237.918,89 € 2.237.918,89 € 2.237.918,89 € 

Total Ingressos 0,00 € 2.237.918,89 € 2.237.918,89 € 2.237.918,89 € 

Cash Flow -1.036.197,27 € 726.549,90 € 726.549,90 € 726.549,90 € 

Cash Flow Acumulat -1.036.197,27 € -309.647,37 € 416.902,52 € 1.143.452,42 € 

Unitats 0 2496 4992 7488 

VAN -1.036.197,27 € 685.424,43 € 646.626,82 € 610.025,30 € 

Acumulat -1.036.197,27 € -350.772,84 € 295.853,98 € 905.879,28 € 

Taula 3.26 –  Càlcul d’un horitzó de 3 anys per al VAN. 

Es veu que en aquest cas que a partir del segon any, la inversió comença a ser rentable 

tot i que és tan justa la igualació del VAN acumulat que potser s’hauria de corregir la 

previsió perquè l’estimació donés lloc al tercer any. Això vol dir que podríem haver 

incrementat la taxa d’actualització i fer-la una mica més elevada per presentar una 

inversió més ajustada al risc i a l’horitzó de tres anys. 

La figura següent representa la variació del VAN en funció de les tones produïdes i 

venudes. 
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Gràfica 3.3 –  Anàlisi del VAN, Alternativa 1 

Realitzant una projecció de la gràfica, el punt exacte de tones reciclades on la inversió 

comença a ser rentable es troba en 3982 tones. 

Pel que fa a la  segona opció, ens trobaríem en el mateix cas, fins i tot amb més 

folgança. 

 

Gràfica 3.4 –  Anàlisi del VAN, Alternativa 2 

Aquí, es necessitarien 3160 tones per recuperar la inversió. 

Es podria apreciar una diferència important entre el VAN i el Punt mort Considerats. La 

diferència rau en que l’anàlisi realitzat del VAN donava una compensació en unitats 

venudes de les despeses inicials incorregudes durant l’any més les variables (és a dir, 
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que a principi de cada any, es carregaven totes les despeses fixes a les despeses 

acumulades de l’any interior), mentre que el criteri del VAN en la seva fórmula ajustava 

els preus a la diferència entre ingressos i costos per unitat. 

3.3.2. Criteri de la Taxa Interna de Rendiment 

Quan en projecte d’inversió el valor del flux de caixa iguala al valor de les despeses de la 

inversió, vol dir que hi ha una equivalència financera entre aquests dos conceptes, sota 

unes premisses. En condicions d’igualtat de despeses i de temps, això està governat per 

la taxa d’actualització “i”. En aquesta situació, es podria afirmar que només s’hauria 

pogut rendibilitzar les despeses amb un tipus d’interès igual o inferior a un percentatge. 

Considerant un horitzó corregit de tres anys, i aproximadament amb 7.500 tones 

reciclades, amb mètodes d’iteració es pot calcular que la taxa d’actualització en cap cas 

podrà ser superior al 26%.  

Aquest valor TIR serà certament un argument que permetrà defensar la inversió a 

realitzar. El TIR es compararà sobre el tipus d’interès mitjà del mercat financer, i en cas 

que sigui superior, el projecte tindrà arguments per ser acceptat, i en cas contrari podrà 

ser refusat. 

 

Gràfica 3.5 –  Taxa Interna de Rendiment 

3.3.3. Relació VAN / inversió inicial: 

Amb aquest criteri es busca conèixer la relació entre el VAN i el valor inicial de la 

inversió, és a dir, el número d’euros de guany net actualitzat per euro invertit. Sota 

aquesta premissa, es pot veure quin seria el guany de la inversió per cada euro invertit 

en l’horitzó establert. 
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TIR VAN/INV inicial 

i VAN 

Guany per 100 

euros inv 

0 416.902,52 40,23 € 

0,03 354.033,94 34,17 € 

0,06 295.853,98 28,55 € 

0,09 241.884,78 23,34 € 

0,12 191.709,12 18,50 € 

0,15 144.961,35 13,99 € 

0,18 101.319,80 9,78 € 

0,21 60.500,54 5,84 € 

0,24 22.252,11 2,15 € 

0,25 10.034,58 0,97 € 

0,26 0,00 0,00 € 

Taula 3.27 –  Relació VAN i Inversió inicial 

Com a conclusió de les anteriors anàlisis, aquest projecte seria viable per oferir-se a un 

inversor amb certa garantia analítica que, en l’opció amb un horitzó de tres anys de 

retorn, existiria garantia de retorn de la inversió i de beneficis. L’opció alternativa encara 

oferiria uns resultats millors de garantia. 

Tot i això, aquest anàlisi és idealista en el sentit que assumeix el producte generat com 

un producte amb total implantació al mercat. Si apliquéssim factors reductors més 

agressius en les vendes durant els primers anys o bé reduíssim el marge de benefici per 

a cada producte en sí, és possible que l’horitzó i les taxes d’actualització no fossin tan 

altes.  

3.4. PRESSUPOST: 

Es valorarà en aquest apartat el pressupost que tindria la primera opció  i totes les 

partides que aquesta opció integra. 
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Resum 

Concepte Descripció Preu Partida 

1 CONTINENT 385.000,00 € 

2 AIXOVAR I MAQUINÀRIA 575.224,51 € 

3 PERSONAL 666.500,00 € 

4 ENGINYERIA 18.750,00 € 

5 ADQUISICIÓ DE PRODUCTES 510.499,35 € 

6 SUBMINISTRAMENTS 200.641,93 € 

7 DESPESES ADDICIONALS 190.950,45 € 

  TOTAL 2.547.566,25 € 

Taula 3.28 – Partides del Pressupost 
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1. CONTINENT 

Concepte Unitats Quant. Descripció Preu unit. Import (€) 

1.1 EUR 1 Fiança de Local 10.000,00 € 10.000,00 € 

    

TOTAL 10.000,00 € 

      1.2 EUR 1 Escomeses d'habilitació 350.000,00 € 350.000,00 € 

    

TOTAL 350.000,00 € 

      
1.3 EUR 1 

Escomesa de cabina de rentat (partida 
d'obra) 25.000,00 € 25.000,00 € 

    

TOTAL 25.000,00 € 

      TOTAL PARTIDA 385.000,00 € 

 

     2. AIXOVAR I MAQUINÀRIA 

Concepte Unitats Quant. Descripció Preu unit. Import (€) 

2.1 EUR 

 

Adquisició de mobiliari i material 
informàtic (diversos conceptes) 25.000,00 € 25.000,00 € 

    

TOTAL 25.000,00 € 

      2.2. EUR 1 Bàscula de Camions 6.600,00 € 6.600,00 € 

  

1 Transport i muntatge 1.000,00 € 1.000,00 € 

    

TOTAL 7.600,00 € 

      2.3 EUR 1 Bàscula de pesatge industrial 1.650,00 € 1.650,00 € 

  

1 Transport 500,00 € 500,00 € 

    

TOTAL 2.150,00 € 

      
2.4 EUR 2 

Carreta elevadora elèctrica (transport 
inclós) 20.200,00 € 40.400,00 € 

    

TOTAL 40.400,00 € 
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      2.5  EUR 1 Pala Excavadora (transport inclós) 43.113,00 € 43.113,00 € 

    

TOTAL 43.113,00 € 

      2.6 EUR 2 Trituradora 77.034,82 € 154.069,64 € 

  

2 Transport i muntatge 5.282,39 € 10.564,78 € 

    

TOTAL 164.634,41 € 

      2.7 EUR 1 Tamisadora 8.451,82 € 8.451,82 € 

  

1 Transport i muntatge 1.760,80 € 1.760,80 € 

    

TOTAL 10.212,62 € 

      2.8 EUR 5 Tanc agitador 21.129,55 € 105.647,75 € 

  

5 Transport i muntatge 2.200,99 € 11.004,97 € 

    

TOTAL 116.652,73 € 

      2.9 EUR 2 Tanc decantador 5.546,51 € 11.093,01 € 

  

2 Transport i muntatge 2.200,99 € 4.401,99 € 

    

TOTAL 15.495,00 € 

      
2.10 

EUR/met
re lineal 10 

Cinta transportadora (Maquinària i  
Instal·lació) 9.000,00 € 90.000,00 € 

  

10 Transport 200,00 € 2.000,00 € 

    

TOTAL 92.000,00 € 

      2.11 EUR 1 Forn 22.000,00 € 22.000,00 € 

  

1 Transport i instal·lació 1.000,00 € 1.000,00 € 

    

TOTAL 23.000,00 € 

      2.12 EUR 5 Tremuja 2.993,35 € 14.966,75 € 

  

5 Transport i muntatge 4.000,00 € 20.000,00 € 

    

TOTAL 34.966,75 € 
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TOTAL 

PARTIDA  575.224,51 € 

      

      3. PERSONAL 

Concepte Unitats Quant. Descripció Preu unit. Import (€) 

3.1 EUR/any 1 Guardia a l'entrada 15.000,00 € 15.000,00 € 

    

TOTAL 15.000,00 € 

      3.2 EUR/any 8 Operaris de planta 20.000,00 € 160.000,00 € 

    

TOTAL 160.000,00 € 

      
3.3 EUR/any 2 

Empleats relacionats amb Carreta 
Elevadora 22.000,00 € 44.000,00 € 

    

TOTAL 44.000,00 € 

      3.4 EUR/any 5 Operaris Especialitzats 25.000,00 € 125.000,00 € 

    

TOTAL 125.000,00 € 

      3.5 EUR/any 3 Personal administratiu 17.500,00 € 52.500,00 € 

    

TOTAL 52.500,00 € 

      3.6 EUR/any 2 Comercial Vendes 25.000,00 € 50.000,00 € 

    

TOTAL 50.000,00 € 

      3.7 EUR/any 3 Personal d'empaquetatge 20.000,00 € 60.000,00 € 

    

TOTAL 60.000,00 € 

      3.8 EUR/any 2 Gestors de residus 25.000,00 € 50.000,00 € 

    

TOTAL 50.000,00 € 

      
3.9 EUR/any 2 

Enginyeria de procés i control de 
qualitat 40.000,00 € 80.000,00 € 
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TOTAL 80.000,00 € 

      3.10 EUR/any 1 Personal de neteja 15.000,00 € 15.000,00 € 

    

TOTAL 15.000,00 € 

      3.11 EUR/any 1 Vigilància Nocturna 15.000,00 € 15.000,00 € 

    

TOTAL 15.000,00 € 

      

      

        

TOTAL 

PARTIDA  666.500,00 € 

      

      4. ENGINYERIA 

Concepte Unitats Quant. Descripció Preu unit. Import (€) 

4.1 hores 50 
Avantprojecte (5 enginyers treballant a 
25 euros/hora) 125,00 € 6.250,00 € 

    

TOTAL 6.250,00 € 

      
4.2 hores 100 

Projecte (5 enginyers treballant a 25 
euros/hora) 125,00 € 12.500,00 € 

    

TOTAL 12.500,00 € 

      

        

TOTAL 

PARTIDA  18.750,00 € 

      

      5. ADQUISICIÓ DE PRODUCTES 

Concepte Unitats Qua

nt. Descripció Preu unit. Import (€) 

5.1 EUR / cicles 1034 
Adquisició de productes químics (preu 
màxim per cicle) 248,02 € 256.457,69 € 

    

TOTAL 256.457,69 € 

      
5.2 hores 

258,
5 

Disposició de productes químics al 4t 
cicle 750,00 € 193.875,00 € 
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TOTAL 193.875,00 € 

      5.3 

 

1 Seguretat i Salut (EPI's) 36.000,00 € 36.000,00 € 

    

TOTAL 36.000,00 € 

      5.4 

 

1 Recanvis de Maquinària de Trituració 4.166,66 € 4.166,66 € 

    

TOTAL 4.166,66 € 

      5.5 

 

1 Partida de material per empaquetament 20.000,00 € 20.000,00 € 

    

TOTAL 20.000,00 € 

      

        

TOTAL 

PARTIDA  510.499,35 € 

      

      6. SUBMINISTRAMENTS 

Concepte Unitats Qua

nt. Descripció Preu unit. Import (€) 

6.1 EUR/any 1 
Despesa d'electricitat per ús de 
maquinària 132.241,93 € 132.241,93 € 

    

TOTAL 132.241,93 € 

      
6.2 EUR/any 1 

Partida d'electricitat per consum 
inherent a la planta + Calefacció 12.000,00 € 12.000,00 € 

    

TOTAL 12.000,00 € 

      6.3 EUR/any 1 Aigua 3.600,00 € 3.600,00 € 

    

TOTAL 3.600,00 € 

      6.4 EUR/any 1 Combustible manipuladora de materials 52.800,00 € 52.800,00 € 

    

TOTAL 52.800,00 € 

      

        

TOTAL 

PARTIDA  200.641,93 € 
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      7. DESPESES ADDICIONALS 

Concepte Unitats Qua

nt. Descripció Preu unit. Import (€) 

7.1 EUR 1 Permisos i Llicències 30.000,00 € 30.000,00 € 

    

TOTAL 30.000,00 € 

      7.2 EUR/any 1 Assegurances 4.000,00 € 4.000,00 € 

    

TOTAL 4.000,00 € 

      7.3 EUR/any 1 Interessos de préstec 17.927,71 € 17.927,71 € 

    

TOTAL 17.927,71 € 

      7.4 EUR/any 1 Contractes d'Operació i Manteniment  5.000,00 € 5.000,00 € 

    

TOTAL 5.000,00 € 

      7.5 EUR/any 1 Publicitat i Comercial 72.000,00 € 72.000,00 € 

    

TOTAL 72.000,00 € 

      7.6 EUR 1 Alta de Serveis 4.722,74 € 4.722,74 € 

    

TOTAL 4.722,74 € 

      7.7 EUR 1 Formació de treballadors  22.500,00 € 22.500,00 € 

    

TOTAL 22.500,00 € 

      7.8 EUR 1 Lloguer anual 34.800,00 € 34.800,00 € 

    

TOTAL 34.800,00 € 

      

        

TOTAL 

PARTIDA  190.950,45 € 

Taula 3.29 – Pressupost 
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3.5. ANÀLISI DE PREUS DE SORTIDA 

Analitzant webs de consulta de referència amb presencia de proveïdors de la fibra 

tallada, es pot apreciar que, segons la configuració escollida i excloent la fibra tractada 

químicament que té un preu molt superior, podria ser possible aconseguir fibra reciclada, 

de qualitat inferior, però amb el preu de mercat, que estaria al voltant del dòlar per kg.  

 

Figura  3.2 – Preus de referència 

Tanmateix, seria una anàlisi allunyada de la realitat la comparació d’un material amb 

l’altre en aquests termes, ja que, entre altres coses, per una banda els preus 

aconseguits no inclouen els costos de transport ni els impostos, però d’altra banda, la 

planta podria augmentar la seva configuració productiva per assolir una major producció 

per reduir el cost unitari de producció, o senzillament establir un marge de benefici 

menor. A més a més, cal entendre que no són els mateixos materials i no es farien servir 

pel mateix. L’anàlisi de preus hauria de considerar-se com una orientació més que com 

una referència. 

3.6. CRITERIS DE SELECCIÓ ECONÒMICA 

3.6.1. Maquinària: 
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Concept

e Maquinària 

Nombr

e 

Preu 

unitari 

Unitari en 

EUR 

Transport 

unitari en EUR 

Total EUR 

unitari Total 

2.2 
Bàscula de 
Camions 1 6.600,00 6.600,00 € 1.000,00 € 7.600,00 € 7.600,00 € 

2.3 
Bàscula de 
pesatge industrial 1 1.650,00 1.650,00 € 500,00 € 2.150,00 € 2.150,00 € 

2.4 
Carreta elevadora 
elèctrica 2 20.200,00 20.200,00 € 0,00 € 20.200,00 € 40.400,00 € 

2.5 
Manipuladora de 
Materials 1 43.113,00 43.113,00 € 0,00 € 43.113,00 € 43.113,00 € 

2.6 Trituradora 2 87.500,00 77.034,82 € 5.282,39 € 82.317,21 € 164.634,41 € 

2.7 Tamisadora 1 9.600,00 8.451,82 € 1.760,80 € 10.212,62 € 10.212,62 € 

2.8 Tanc agitador 5 24.000,00 21.129,55 € 2.200,99 € 23.330,55 € 116.652,73 € 

2.9 Tanc Decantador 2 6.300,00 5.546,51 € 2.200,99 € 7.747,50 € 15.495,00 € 

2.10 
Cinta 
transportadora 10 9.000,00 9.000,00 € 200,00 € 9.200,00 € 92.000,00 € 

2.11 Estufa 1 22.000,00 22.000,00 € 1.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 

2.12 Tremuja 5 3.400,00 2.993,35 € 4.000,00 € 6.993,35 € 34.966,76 € 

Taula 3.30 – Selecció de maquinària 

 

1. Bàscula de pesada de camions: 

S’ha seleccionat la bàscula BPGEH 10GIP 30Tn per a exteriors, amb preu de 

6,600 euros. Com que l’empresa no ha estimat un cost de transport, s’ha 

estimat un cost de transport de 1000 euros pel volum i per ser un transport 

dintre de la Península Ibèrica. 

 

2. Bàscula de pesada: 

S’ha seleccionat la bàscula Balanza para palés serie PCE-SD B per a palets, 

amb capacitat fins 6,000 kg, amb preu de 1,650 euros. S’ha estimat un cost de 

transport de 500, ja que és dintre de territori espanyol. 

 

3. Carreta Elevadora: 

S’ha sol·licitat la carreta Mitsubishi FB13PNT, amb un preu de 20,200€, de 

funcionament elèctric. No es considera en aquest cas cost de transport. 

 

4. Manipuladora de materials: 

Havent contactat amb l’empresa Caterpillar, s’indica el preu per a una 

manipuladora model W345B MH de segona mà, amb un preu de 43,113 €. No 

s’indica els preus de la maquinària de primera mà perquè requereixen una 

anàlisi particular i no en disposen. 
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5. Trituradora: 

Es fa servir el model proveït per l’empresa Eco-Wolf, Eco-Grinder GM-2411, 

amb un preu unitari de 87,500 €. Ve dels Estats Units, i s’indica un transport 

d’aproximadament uns 5,282 € per unitat, incloent muntatge. 

 

6. Tamisadora: 

En base a la informació pública, l’empresa V-FLO indica que pel model 1800 

3F de 2,2kW, el preu ha de rondar els 9,600 €. S’afegeix unitàriament una 

estimació de cost de transport de 1,760,80 €, originàriament de 2,500 dòlars 

americans. 

 

7. Tanc d’agitació: 

S’aconsegueix una cotització de l’empresa Mixer Direct, per un model de 300 

Gal, 316SS, Cone Bottom Tank, #4 Finish, per un tanc de les característiques 

volumètriques requerides. Tanmateix no és possible aconseguir una estimació 

de preus per les característiques de la selecció de materials i en conseqüència 

s’ha d’afegir un sobrecost estimat d’un 35% en el preu original per aconseguir 

instal·lar qualsevol requeriment de funcionament addicional després de la 

selecció de materials. D’aquesta manera, s’estima que el preu de venda passa 

de 16,809$ a 24,000$ per unitat, que traslladat a euros, dóna un preu unitari 

aproximat de 21,129.55 €. A això se li ha de sumar un trasllat estimat per unitat 

d’aproximadament uns 2,200 € ja que, tot i que la cotització hagi estat donada 

als Estats Units, la maquinària no és tan específica com la de la trituradora. 

 

8. Decantadors: 

L’empresa CSI ofereix el model MTECBE345/X fet amb plàstic, i amb 

possibilitat d’afegir agitador, amb un preu de 6,200$ (5,546.51€), més el cost 

de transport unitari de 2,200€ per les mateixes raons comentades a l’apartat 

anterior. 

 

9. Cinta Transportadora:  

Com no s’aconsegueix una referència de preu clara, es fa servir l’estimació 

aconseguida en el treball de Miguel Zurita, on estima un preu de cinta per 

metre lineal de 9,000 € i, se li suma un preu aproximat de transport per metre 

lineal de 200 € per metre lineal. Possiblement és una estimació més elevada 

de la que es trobaria per la realitat ja que la maquinària que aquest selecciona 

és pel transport de grans volums d’àrids. 

 

10. Estufa: 

L’empresa Espanyola Emison dona una referència de preu, pel model SMR ‑ 

7500, amb un preu de 22,000 €, més 1,000 € de transport i muntatge estimats 

(tot i que probablement la instal·lació vindria inclosa en el preu). 

 

11. Tremuges: 
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L’empresa Meridian, indica que el preu de les seves tremuges de 5 m de 

diàmetre valen 3400$ més un cost de transport de 3 dòlars per quilòmetre 

recorregut entre Anglaterra i Espanya. En total, s’estima un preu unitari per 

tremuja d’uns 7,000 €. 

3.6.2. Càlculs de consum elèctric: 

Per la maquinària fixa, s’estimen els preus de consum d’acord amb la actualització del 1r 

d’Octubre de 2015 de la web del ministeri d’indústria [11]  

Concepte Maquinària Nombre Consum diari Consum anual  

2.4 Carreta elevadora elèctrica 2 4,2393600 € 932,66 € 

2.6 Trituradora 2 44,1234944 € 9.707,17 € 

2.7 Tamisadora 1 1,6192000 € 356,22 € 

2.8 Tanc agitador 5 110,4000000 € 40.296,00 € 

2.11 Forn 1 220,8000000 € 80.592,00 € 

2.12 Tremuja 5 0,0000000 € 0,00 € 

Taula 3.31 – Consums elèctrics 

Pel que fa a la maquinària mòbil, cal considerar els consums de la maquinària estimats 

pels fabricants individuals, que són els següents. 

Estimació consum Carreta 

Ah total 500 

Ah horari 62,5 

Voltatge 48 

Potència horària 3000 

Relació de descarrega 0,8 

Factor de Càrrega/Pèrdua 1,2 

Potència en W 2880 

Potencia en Kw 2,88 

Hores de funcionament diàries 8 

Preu (€/h) 0,092 
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Consum estimat/any 470,57 € 

Nombre de carretes 2 

Consum total 941,14 € 

 Taula 3.32 – Consum elèctric de la carreta 

 

Estimació consum Caterpillar 

Litres/hora 25 

Preu Estimat combustible 1,2 

Hores en Operació 8 

Dies d'operació anuals 220 

Total Consum 52.800,00 € 

Taula 3.33 – Consum elèctric de la manipuladora 

 

3.6.3. Càlculs d’adquisició de productes químics: 

Finalment, es busca justificar el preu del cicle de tractament químic. Partint de cicles de 

700  litres, a partir de les concentracions de referència de laboratori.  

 

 Banys amb àcid nítric. 

700 2 63,01 1,538461538 0,717 767,265 ml 

Litres Mol/l g/mol g de líquid/grams de HNO ml/g 0,767 l 

Taula 3.34 – Consum d’àcid nítric per cicle 

Preu de l’àcid nítric segons indicacions de la informació pública disponible del 

comercialitzador vadequimica: 31 € cada 25 litres, és a dir que cada cicle té un cost de 

0,95€. 

La resta de volum a afegir ha de ser d’aigua destil·lada, que segons la mateixa web té 

un cost d’1,9 € cada 25 litres (segurament en adquisició de volums industrials seria molt 

menor),  i sent un cost de 53,14 € per cicle. 

Si només es fessin cicles d’àcid nítric, el preu per cicle seria de 54,09€/cicle, i anualment 
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seria de 56.256 €.  

 

 Peròxid d’hidrogen i acetona. 

Consideraríem una barreja d’acetona al 10% i de peròxid d’hidrogen rebaixat també al 

10% en una barreja en proporcions iguals. Consideraríem la mateixa web de referència 

de preus: 

Acetona 

 

350 
litres meitat 

d’emplenament 

Volum requerit 
d’acetona (litres) 10% 34,96163673 

Màxim de  1040 Cicles per any 

Acetona 
necessària/any 36.360,10 litres d'acetona 

Preu acetona 65 €/25l 

Preu anual  96,640.00 € 

Peròxid d’hidrogen 

 

350 
litres meitat 

d’emplenament 

Riquesa H2O2 33% 

 Concentració 
requerida  10%  

Volum requerit 106,06 Litres/cicle 

Màxim de  1040 Cicles per any 

Peròxid necessari 121.333 litres/anuals 

Preu H2O2 27 €/25l 

Preu anual  131,640.00 € 

Taula 3.35 – Consum de peròxid i Acetona 

L’aigua destil·lada ompliria el volum de 558,9 litres per cicle. Per cicle, això significaria el 

següent: 

 Preu d’acetona per cicle: 91€/cicle 

 Preu de peròxid d’hidrogen per cicle: 114,54€/cicle 

 Preu de l’aigua destil·lada: 42,48 
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 Preu Total: 238,03 

 Preu Total anual en 1040 cicles: 256,458 € 

S’ha pres la decisió d’agafar aquest preu per ser el màxim d’inversió en producte químic 

en el cas ideal de fer servir durant tot l’any els productes químics de major despesa. 



Reciclatge del material compòsit de fibra de vidre i resina i estudi de viabilitat d’una planta per al seu tractament Pág. 89 

 

4. ANNEX Nº 4: SEGURETAT I SALUT 

En aquest apartat del present treball s’esmenten a les directrius de seguretat que hauria 

de tenir la planta descrita per funcionar correctament minimitzant el risc de seguretat i 

salut, i a més descrivint els aspectes característics. És un recull dels diferents àmbits i 

consideracions en matèria d’higiene i seguretat que probablement haurien de 

considerar-se com a mínims aplicables i que val la pena enaltir. 

4.1. Normativa bàsica d’aplicació: 

A nivell nacional, les activitats industrials plantejades hauran de seguir les següents 

regulacions: 

 Ley 31/1995 de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). Ley de prevención de riesgos 

laborales, i totes les seves modificacions subseqüents. 

 Real Decreto 2200/1995 de 28.12. (M. Ind. y E., BBOOE 6.2., rect. 6.3.1996). 

Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (BOE de 02.11.89), sobre protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 1492/1993 de 5 de noviembre (BOE de 14.12.93). Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendio. 

 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (BE de 29.10.96), por el que se 

aprueba la Norma básica de edificación NBE-CPI/96. Condiciones de protección 

contra incendios en los edificios, y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30de mayo (BOE de 12.06.07) sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores en el 

trabajo de los EPI. 
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE 07.08.1997) por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo (BOE 03.03.01), por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 99/36/36 CE del consejo, de 29 de 

abril, relativa a equipos a presión transportables. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (BOE 21.06.01) sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre. Reglamento electrotécnico de baja 

tensión. (BOE de 9.10.73), Instrucciones técnicas complementarias y 

modificaciones posteriores. 

 Orden de 31  de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente 

a extintores de incendios, y modificaciones posteriores. 

 Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984 (BOE de 26.02.85). Manual de 

autoprotección para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de 

evacuación en locales y edificios. 

4.2. Possibles perills generals que poden ser controlats 

dintre d’una planta de reciclatge: 

D’acord amb la guia per l’acció preventiva, publicada per l’institut nacional de Seguretat i 

Higiene al Treball, per a plantes de reciclatge de paper, vidre i plàstic [12 ] una planta de 

reciclatge hauria de plantejar els següents perills, que tot i no ser els que la planta 

objecte d’estudi ha de considerar, sí que són per la seva banda una anàlisi genèrica dels 

riscos que aquesta i moltes activitats industrials comporten. 

El proper llistat no és una anàlisi sinó una descripció dels perills que han de ser objecte 

d’un degut control: 

Referent als locals i equips de treball: 

 Atrapaments, talls I cops produïts per màquines amb parts mòbils no 

protegides. 

 Col·lisions i atropellaments amb equips de transport. 

 Projecció o despreniment de partícules. 

 Caigudes des d’alçada. 

 Caigudes en el mateix nivell. 
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 Caiguda d’objectes des de transports o apilaments. 

Electricitat:  

 Electrocució degut al contacte elèctric, directe o indirecte, amb instal·lacions 

elèctriques i/o eines o màquines danyades. 

Agents físics: 

 Exposició a fonts de soroll. 

Incendi i explosió: 

 Incendi degut a sòlids inflamables. 

 Per focus d’ignició. 

 Instal·lació elèctrica. 

 Electricitat estàtica. 

Disseny del lloc de treball: 

 Treballs penosos amb moviment de càrregues. 

 Posicions forçades. 

 Males condicions mediambientals en el lloc de treball. 

 Il·luminació inadequada del lloc. 

Organització del treball: 

 Situacions que donen lloc a estrés. 

 Mal estat i utilització dels Equips de Protecció Individual (EPI). 

 Relacions inadequades entre els treballadors. 

 Conductes personals negatives davant des riscos. 

4.3. Programa de gestió de seguretat de processos: 

Més enllà de l’anàlisi de la planta, tindria un pes molt important dintre de la planificació 

del projecte l’elaboració d’un programa de gestió de seguretat de processos, que hauria 

de ser seguit per tots els treballadors sense distinció [13].  

Segons l’enciclopèdia de seguretat i salut a la feina, els aspectes que hauria d’incloure 

han estat resumits en els següents punts:  
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1. Informació sobre seguretat dels processos: 

Punt on s’inclou tota la informació escrita relativa a la tecnologia del procés, els equips 

utilitzats, les matèries primes  i els productes i perillositat. Haurà d’incloure: 

 Informació química: incloent no solament les propietats químiques i físiques, 

sinó els efectes perillosos resultants de barrejar inadvertidament diferents 

substàncies incompatibles. 

 Informació sobre la tecnologia del procés: incloent diagrames de flux generals 

o simples, i les descripcions dels aspectes químics de cada pas amb les 

temperatures de referència. 

 Informació sobre els equips del procés i el disseny mecànic: documentació 

sobre les normes de construcció, i si l’equip acompleix o no les practiques 

tècniques reconegudes. 

 

2. Participació dels treballadors:  

Inclusió de mitjans per a la participació dels empleats en l’elaboració i direcció de les 

anàlisis de seguretat de processos i altres elements del programa. Es proporciona a tots 

els empleats de l’empresa i contractistes l’accés a la informació sobre la seguretat, 

informes d’investigació i anàlisi de riscs dels processos.  

 

3. Anàlisis dels riscos dels processos: 

Un cop recopilada la informació sobre la seguretat de processos, es realitza una anàlisi 

dels riscos dels processos interdisciplinars, per identificar, avaluar i controlar els riscos, 

realitzat per una persona amb alts coneixements dels aspectes d’importància en el 

procés i per una altra competent amb la metodologia d’anàlisi. 

Es poden fer servir diversos mètodes per l’avaluació de seguretat: 

 Mètode “Què passaria si...”: es plantegen una sèrie de situacions de risc 

potencial i possibles conseqüències.  

 Mètode de la “llista de control”: similar a l’anterior, s’avalua una llista de 

successos determinada.  

 Mètode d’Estudi de riscos i anàlisi funcional d’operabilitat (HAZOP): a partir 

d’unes directrius (absència, augment, etc.) aplicades sobre unes variables 

(com la pressió, temperatura, etc.) s’identifiquen conseqüències de desviacions 

respecte a un disseny previst. 

 Anàlisi d’arbre de falles: a partir de tècniques deductives, s’estima la 

probabilitat de succés d’un esdeveniment, analitzant els fets previs a un 

potencial accident, per identificar i presentar la combinació d’errors operatius i 

fallides de l’equip implicats. Una alternativa és l’anàlisi d’arbres de successos, 
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que a partir de successos o seqüències,  analitza quins poden resultar en 

danys i la possibilitat de materialització dels mateixos. 

 Mètode d’anàlisi de modes de fallida i efectes: tabula cada sistema de procés o 

unitat d’equip amb els seus mètodes de fallida, l’efecte de cada fallida 

potencial sobre el sistema, i la seva rellevància. 

 

4. Gestió de canvis o modificacions: 

S’han d’elaborar i aplicar programes de revisió de la informació sobre seguretat de 

processos, de procediments i de pràctiques en produir-se els canvis. Tots ells inclouen 

un sistema d’autorització, gestió i documentació escrita, per a cada procés que sigui 

afectat. 

 

5. Procediments de treball: 

En les instal·lacions de processos químics s’han d’elaborar i facilitar als treballadors 

instruccions de treball i procediments detallats. Es comprovarà regularment que les 

instruccions siguin concretes i precises,  cobrint els límits d’operativitat de les unitats de 

procés.  

 

6. Pràctiques de treball segur: 

S’han d’aplicar autoritzacions de treball en operacions amb aportació d’altes 

temperatures i control de treball segur, i programes d’ordenació de treball per controlar 

les activitats realitzades a l’àrea o a prop de les àrees de procés. 

En les instal·lacions de tractament químic s’han d’elaborar i aplicar pràctiques de treball 

segures per controlar els riscos potencials.  

 

7. Informació i formació dels treballadors: 

És precís comptar amb programes de formació en matèria de seguretat dels processos, 

amb què proporcionar formació i educació al personal que correspongui.  

 

8. Personal d’empreses contractistes: 

La planta ha d’instituir procediments que garanteixin que els empleats del contractista 

encarregats de funcions supletòries com manteniment, reparacions, cicles de parada, o 

d’altres, coneguin els riscos, materials, processos i procediments de treball. Cal incloure 

revisions periòdiques.  
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9. Revisions de seguretat abans de la posada en marxa: 

Abans de posar en marxa noves unitats o treballar amb nous materials, s’han de 

realitzar revisions de seguretats, previ a introduir nous materials o productes químics. 

 

10. Garanties de qualitat de disseny: 

Són aquells plànols, anàlisis de riscos, requisits i qualificacions, disseny i integritat,  

dispositius de seguretat i materials que cal revisar com a especificacions representatives 

del disseny, més totes les revisions abans de la construcció que siguin pertinents. S’han 

de revisar quan s’inicien nous processos o canvis essencials en els ja existents. 

 

11. Resposta davant d’emergències: 

 

Incloent la formació i educació dels treballadors i empleats del contractista en matèria 

de procediments de notificació, resposta i evacuació d’emergència.  

 

12. Auditories periòdiques de seguretat: 

 

Poden realitzar-se auditories d’autoavaluació de la gestió de seguretat de processos 

per mesurar el rendiment de la planta i garantir el compliment dels requisits interns i 

externs (legals, de l’empresa i de la indústria), sobre seguretat en els processos. Els 

principis bàsics que porten a la redacció d’un informe són: 

 

 Recopilació de tota la documentació rellevant sobre els requisits de gestió de la 

seguretat de processos en una instal·lació específica. 

 Determinació de la posada en pràctica i eficàcia del programa amb un 

seguiment de la aplicació en un o més processos. 

 

13. Investigació d’accidents-incidents durant el procés: 

 

Les instal·lacions haurien de tenir establerts procediments per investigar i analitzar 

qualsevol esdeveniment, ja sigui accident o quasi-accident, per realitzar l’aplicació, 

resolució i recomanacions, finalitzant amb una revisió de resultats amb treballadors i 

subcontractistes. 

 

14. Normes i reglaments: 

 

La instal·lació haurà de seguir dues formes diferents de normes i reglaments: 

 Codis, normes i reglaments aplicables al disseny, funcionament i protecció 

d’instal·lacions i treballadors.  

 Principis, directrius i procediments interns, elaborats o adoptats per l’empresa 

instal·lació, com a complement dels requisits externs. 
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15. Secret comercial:  

Independentment de qualsevol secret comercial, els responsables de la gestió de la 

instal·lació han de facilitar informació sobre el procés a les persones competents en 

matèria de recopilació d’informació, anàlisi de risc, disseny de procediments i aplicació 

dels mateixos. Per regla general, s’exigeix a les persones que reben aquesta 

informació no revelar la informació. 

4.4. Mesures generals de protecció en planta: 

Generalment, les mesures per minimitzar els riscos en aquestes plantes es poden 

resumir en les següents[14]. 

 Formació i informació. 

 Senyalització d’advertència sobre els perills i mesures de prevenció a tot el 

recinte. 

 Equips de protecció individual: calçat de sola dura, guants, ulleres, roba 

adequada, màscara de protecció, taps per les orelles o bé auriculars. 

 Zones de vestuari. 

 Neteja i higiene regulars de les instal·lacions, això incloent tant mantenir unes 

instal·lacions netes i polides com el control de plagues i desenvolupament 

d’activitat bacteriològica. 

 Alarma acústica i visual en cas d’emergència. 

 Sprinklers i boques  d’incendi equipades si s’escau. 

 Extracció d’aire on calgui. 

 Maquinària adequada per al transport de càrregues. 

 Proteccions per al pas dels treballadors per evitar les caigudes o les relliscades 

(baranes, terra reixat, etc). 

4.5. Criteris particulars d’aplicació 

4.5.1. Generalitats respecte a la implantació. 

Més enllà dels criteris logístics o de funcionament, la localització de la planta és un punt 

molt important a l’hora de valorar el possible risc. En una planta on es realitzin activitats 

de reciclatge que impliquin riscos químics i productes inhalants, els riscos més 

importants que, a nivell global, poden donar lloc a una pèrdua màxima de la localització 

serien els següents: 

 Explosió: tant per falles en la maquinària (sobrepressions, barreja de productes 

químics poc adients), com per la dispersió de producte en pols carregat 

electrostàticament. 

 Incendi: situació en la qual, en situacions amb un producte combustible, i una 

font de flama o calor en unes condicions adients, es pugui iniciar i propagar un 
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incendi.  

 Núvol tòxic: emissions de gasos i vapors químics per l’obertura fortuïta d’un 

tanc de tractament, l’obertura negligent d’un tanc o una explosió. 

 Vessament químic: sense ser un accident que pugui causar una pèrdua 

ambiental, l’abocament d’una quantitat important de producte químic sobre la 

terra pot causar un impacte ambiental significatiu. 

Per a la protecció contra el foc, més que una localització adequada és necessari 

disposar d’una estació de bombers a prop. D’altra banda, el factor director que per a 

trobar una localització de planta idònia és la prevenció dels riscos relacionats amb les 

emissions de vapors químics.  Cal assolir una distància per minimitzar la dispersió de 

concentracions tòxiques, i assegurar que es puguin dur a terme procediments 

d’emergència en els nuclis de població propers.  

4.5.2. Criteri de seguretat per la maquinària. 

Pel que fa a la maquinària de trituració, alguns criteris addicionals de seguretat que la 

maquinària hauria de tenir en compte són els següents[15]: 

 Estabilitat de la maquinària en les condicions de treball previstes. 

 Sistemes de posada en marxa i parada manuals que puguin accionar-se sense 

alliberar-se sense deixar anar els mitjans de pressió. 

 Aturada en cas que el treballador no estigui fent servir l’aparell. 

 Proteccions (pantalla protectora, dobles activadors, etc). 

 Senzillesa en la utilització de la maquinària per evitar confusions i també en la 

senyalització. 

 La maquinària ha de dur informació completa sobre el model i indispensable 

per a la utilització segura, com podria ser la velocitat màxima de les parts 

giratòries, el diàmetre màxim de les eines acoblables, pes i d’altres rellevants. 

 La maquinària ha d’estar correctament catalogada dintre del marcat europeu. 

4.5.3. Criteri de seguretat pels tancs reactors. 

Els tancs reactors fan servir durant determinats períodes de temps una combinació de  

temperatura, pressió i agitació, amb un producte en un medi que té una concentració 

determinada. Per evitar que pugui haver-hi algun accident fora de l’habitual, caldria 

considerar el següent: 

 Control de cadascun dels tancs centralitzat o bé individual. 

 Separació entre tancs suficient per permetre que la fallida d’un dels tancs no 

afecti qualsevol altre reactor. 

 Vàlvules de seguretat i de purga. 

 Equip de control d’emergència amb activació automàtica. 

 Injecció de productes químics per detenir o neutralitzar la reacció. 

 Mètodes per a la contenció de qualsevol fuita. 
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 Mètodes de separació de vapors de líquids: els primers s’envien a un dispositiu 

de despressurització o recuperació, i els segons es reciclen. 

 Sistemes limitadors de pressió. 

 Sistemes limitadors de volum, per evitar l’excés d’ompliment. 

 Controls rutinaris i de geometria del tanc que permeti fàcil accés al 

manteniment. 

 Manteniment periòdic de qualsevol corrosió o degradació. 

4.5.4. Criteri de magatzem. 

Els magatzems d’una planta de tractament poden guardar substàncies sòlides i líquides. 

El guardat de tots els productes cal que es faci a llocs secs i protegits de la humitat. Cal 

que es mantinguin separats d’aliments i begudes. 

Cal que el magatzem estigui a una temperatura superior a 10ºC sempre que no estigui 

indicat d’una altra manera. Emmagatzemar lluny de fonts d’ignició. Mantenir els 

recipients guardats tancats quan no s’estiguin utilitzant.  

Control total dels productes guardats, sobretot dels contenidors buits i de les caducitats. 

En les darreres pàgines d’aquest annex es poden veure algunes fitxes de seguretat 

genèriques dels productes que es van fer servir a laboratori. 

4.6. Possible perill sobre la salut humana originat a causa 

de la deixalla a tractar. 

Individualment, cadascun dels dos materials que es tracten poden ser nocius per a 

l’ésser humà en la seva utilització. Malgrat les diferències composicionals, el major perill 

del reciclatge es troba en la pols generada en el triturat o tallat, que flota en l’ambient 

durant períodes majors de temps i això fa que el treballador s’exposi al seu contacte, 

respiració o ingestió. 

Perills per inhalació: Aquest és un perill relatiu a les fibres en general i particularment a 

la fibra de vidre per formar-ne part. Tal i com indica l’institut nacional de seguretat i 

higiene [16] , el perill de les fibres en general no està en la composició química sinó en la 

morfologia de les mateixes. En la inhalació, la retenció de les fibres dependrà tant de la 

composició química (per la resistència a l’eliminació) com de l’estructura cristal·lina.  

En la inhalació, les partícules que es dipositen sobre la mucosa de les vies respiratòries 

superiors poden tenir una eliminació relativament senzilla, o bé en les regions no ciliades 

del pulmó, sempre que romanguin a la superfície alveolar. Però si penetren en el teixit 

pulmonar, l’eliminació d’aquestes podria donar-se en un període de dies o anys, i, 
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depenent de la mida de les fibres, en cas de dipositar-se en les parets bronquials o 

teixits serosos poden crear tumors. La NIOSH recomana límits d’exposició per a fibres 

de més de 10 micres de longitud i de menys de 3,5 micres de diàmetre. 

Finalment, cal posar de relleu que hi ha un perill de càncer del 25% major, per part dels 

treballadors exposats a fibres als 30 anys després del primer tractament, amb total 

predominança del càncer de pulmó. D’altra banda, cal apuntar que ni la fibra de vidre ni 

cap de les alternatives a la fibra d’amiant tenen per a l’ésser humà el mateix perill que 

aquestes, degut al mecanisme de trencament i propagació de les fibres d’amiant i la 

capacitat d’inhalació de les mateixes. 

Dermatitis per irritació mecànica: la fibra de vidre en si és inerta, químicament parlant. 

D’altra banda, el contacte amb aquestes es pot donar per la irritació donada pel contacte 

de la pell amb microfibres de vidre, quan aquestes tenen mides d’entre les 6 i les 16 

micres. En cas que les fibres de vidre penetrin a l’epidermis, poden produir l‘alliberació 

d’histamina o  de bradicinina, que causa formigueig o irritació de la pell. [17]  

Sensibilització: d’altra banda, la fibra de vidre en sí no causa  cap mena de 

sensibilització. És en aquest cas on la resina pot tenir un efecte perillós degut a 

sensibilització al·lèrgica de contacte amb la resina. Si bé el perill d’aquest material està 

en l’aplicació i curat, on l’exposició als vapors pot causar irritacions, marejos, mal de 

caps i vòmits, en estat curat el contacte pot donar lloc a sensibilitzacions. 

Ingesta: malgrat ser un perill, tant per la banda de les fibres (per ser inertes) com la de 

les resines, no esdevenen grans riscos per la salut, llevat que hi hagi una sobreingesta 

accidental. Pel que fa a les resines, la seva ingesta pot donar lloc a marejos i 

convulsions i es recomana beure molta aigua o llet i no provocar el vòmit, però no és el 

mateix risc que en l’aplicació i curat de les resines, on la presència de vapors 

veritablement pot donar efectes molt més aguts que els esmentats aquí[18]. 

 

Mesures protectores:  

 Confinament: la situació ideal seria executar els treballs que requereixin el 

moviment del triturat o transformació del producte en un ambient tancat de 

treball, on l’exposició a la respiració fos reduïda. Malgrat que ja es comptaria amb 

un disseny que considerés les possibles fugues, és recomanable tancar 

l’exposició a aquestes en un ambient reduït per evitar que les activitats que allí es 

generin no passin a l’ambient de les altres. 

 Ventilació forçada: en els ambients confinats, és necessari que els treballadors 

disposin d’un correcte sistema de ventilació que permeti captar i retenir la pols 

de resina i microfibres. 

 Formació i conscienciació: és necessari que els treballadors que hagin de 
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disposar-se en una planta d’aquestes característiques siguin informats dels 

perills i riscos associats, i tinguin accés a la informació sobre totes les 

maquinàries i productes que es faran servir, a més de tots els procediments en 

cas d’emergència.  

En particular per als treballadors de plantes amb amiant, fibra de vidre i sílice, 

és obligatori donar unes formacions addicionals dels perills dels Construction 

Materials and Debris, C&D (materials de construcció i runes). 

 Equips de protecció individual: en tot moment, i de manera obligada, serà 

necessari que els treballadors disposin d’equips de protecció, com els guants 

(de làtex o una alternativa en cas d’al·lèrgies o contacte amb productes 

químics agressius), la vestimenta integral, les màscares respiratòries 

protectores i les ulleres de seguretat. 

 Rutines de treball: el treballador especialitzat hauria d’afegir al seu protocol una 

sèrie de rutines, com poder fer un canvi de roba i posar en cicle de rentat la 

roba que hagi fet servir durant el període laboral, i poder realitzar una neteja o 

cuidat de la pell amb cremes que facin de barrera preventiva si s’escau, i fer la 

corresponent neteja després de cada cicle de treball. 

 Higiene al treball: a més de l’anterior, per motius de seguretat, el treballador 

haurà de limitar la ingesta de begudes o aliments, o fumar. Cal evitar la 

transferència de contaminants des de les mans a la boca. 

4.7. Anàlisi amb arbre de fallides. 

L’arbre de fallides és una eina d’enginyeria per avaluar la fiabilitat de sistemes 

complexos. Permet modelar els fets que porten a la fallida a partir de la correlació dels 

fets previs intermedis, de manera que permet la identificació de totes les cadenes 

d’esdeveniments.   

En el nostre cas, i com és un procés amb diverses alternatives d’avenç i de subproducte 

final obtingut i (excepte per la part de la trituradora) la fallida en una part del procés no 

representa l’aturada del procés en la seva totalitat, només s’analitzaran quatre elements 

que poden ser susceptibles de realitzar un retard en la sortida de producte.   

A més a més, s’ha preferit descartar dels diagrames tots aquells fets que, encara que no 

necessàriament tinguin una probabilitat més baixa d’ocurrència, sí que són propis d’una 

execució incorrecta en la fase operativa, només centrant l’estudi en les fallides en fase 

operativa.   

4.7.1. Causes Inherents al procés. 

 Tanc agitador: els tancs agitadors, excepte els que serveixen per a la 

immersió en aigua, són una part que és opcional, ja que és possible obtenir 

una alternativa de producció de subproductes renunciant temporalment a 

obtenir fibres tractades. D’altra banda, i pel fet que són les parts de la 
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maquinària que faran tractaments emprant  dissolvents orgànics de diversos 

tipus, temperatura i pressió, cal considerar  

o Aturada o danys a causa de la sobrepressió 

 Per excés de calor 

o E1: Fallida del controlador per regular l’entrada 

de calor 

o E2: Termopar falla en detectar la temperatura 

o E3: Fallida de la regulació de temperatura 

 La vàlvula d’alliberament de pressió falla: 

o E4: Defecte material 

o E5: Instal·lació inadequada 

o Escapament de material: 

 Sobreeiximent: 

 Sobreeiximent per ompliment: 

o E6: Error de lectura de control i alarma 

o Final d’ompliment inadequat 

 E7: No funciona la finalització forçada 

automàtica 

 E8: No funciona la finalització forçada 

manual 

o E9: Tanc està ple 

 Fallida en la bomba 

 Causes inherents a la bomba: 

o E10: La bomba falla 

o E11: La vàlvula falla 

 Alarma: 

o E6: Error de lectura de control i alarma 

 Explosió: 

 Triturador: Aquest és l’aparell més crític, ja que la falta d’una trituradora 

repercuteix automàticament en l’aturada de tot el cicle i la impossibilitat de 

generar subproducte. 

o Obturació 

 Bloqueig del funcionament 

 Objecte indesitjat 

o E13:Entrada de cos estrany aliè al producte a 

triturar 

o E14: Material diferent present en la part triturable 

 Dislocació: 

o E15: Dislocació dels components 

 Altres 

o E16: Falla el sistema de detecció 

o Funcionament inadequat de les eines de tall: 

o E17: Trencament degut a un ús excessiu 

o E18: Ineficiència per falta d’esmolament 

o Causes inherents l’ús. 

o E25: Altres causes inherents al ús 
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 Cinta transportadora: aquests aparells, presents en diverses parts de la 

planta, no representen una afectació en el resultat final ja que són una eina de 

suport i transport i no de tractament. D’altra banda, la falta d’aquesta 

maquinària resultaria en un increment considerable del temps de cicle, ja que 

qualsevol alternativa de transport requerirà mitjans que necessitaran un major 

temps. 

o E19: Fallida en l’entrada de material 

o E20: Danys en la cinta 

o E21: Error en l’orientació de la cinta 

o E22: Desencavalcament de la cinta 

o E23: Obstrucció 

o E24: Recepció 

o E25: Altres causes inherents l’ús 

 Forn: com que aquest procés treballa, en una o més ocasions, amb aigua, i 

aquesta ha de ser eliminada per fer diferents tractaments, el fet de no disposar 

d’un forn representa un augment del temps de cicle quasi crític, ja que 

l’assecatge a l’aire representa conservar la humitat. 

o Potència insuficient 

o E26: Aïllament insuficient del forn 

o E27: Fallida en el sistema de programació 

o E28: Falla de resistència. 

o Distribució inadequada d’aire. 

o E29: Distribució ineficient de l’aire 

o E30: Obstruccions en la transmissió d’aire. 

o Excés de temperatura: 

o E31: Fallida en la sortida d’aire 

o E32: Fallida del sistema de control de 

temperatura 

o E27: Fallida en el sistema de programació 

4.7.2. Causes alienes al procés amb afectació sobre el funcionament 

adequat. 

Fallides provinents del disseny i funcionament 

 Selecció inapropiada de material 

 Disseny de components inapropiat 

 Suport estructural inadequat 

 Instal·lació inadequada 

 Esdeveniments dramàtics externs al funcionament de la maquinària 

 Manteniment insuficient 

 Error humà 

Corrosió de la maquinària: 

 Selecció inapropiada de material 
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 Temperatura interna 

 Temperatura externa 

 Humitat 

 Qualitat de l’aire insuficient 

 Manteniment incorrecte 

Fallida dels elements auxiliars: 

 Fallida en el subministrament 

 Disseny inadequat 

 Instal·lació inadequada 

 Danys durant la instal·lació 

 Error humà 

4.7.3. Esquemes d’arbre de Fallides 

 

 

Figura 3.3 – Arbre de Fallides del Tanc Agitador 
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Figura 3.4 – Secció Arbre de Fallides del Tanc Agitador 

(Sobreeiximent) 

 

E1 Fallida del controlador per regular l’entrada de calor 

E2 Termopar falla en detectar la temperatura 

E3 Fallida de la regulació de temperatura 

E4 Defecte material 

E5 Instal·lació inadequada 

E6 Error de lectura de control i alarma 

E7 No funciona la finalització forçada automàtica 

E8 No funciona la finalització forçada manual 

E9 Tanc està ple 

E10 La bomba falla 

E11 La vàlvula falla 

Taula 3.36 – Esdeveniments Arbre de Fallides del Tanc agitador 
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Figura 3.5 – Arbre de Fallides de la trituradora 

 

E13 Entrada de cos estrany aliè al producte a triturar 

E14 Material diferent present en la part triturable 

E15 Dislocació dels components 

E16 Falla en el sistema de detecció 

E17 Trencament degut a ús excessiu 

E18 Ineficiència per falta d'esmolament 

E25 Altres causes inherents l’ús 

Taula 3.37 – Esdeveniments Arbre de Fallides de la trituradora 
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Figura 3.6 – Arbre de Fallides de la cinta 

transportadora 

 

E19 Fallida en l’entrada de material 

E20 Danys en la cinta 

E21 Error en l’orientació de la cinta 

E22 Desencavalcament de la cinta 

E23 Obstrucció 

E24 Recepció 

E25 Altres causes inherents a l’ús. 

Taula 3.38 – Esdeveniments Arbre de Fallides de la cinta 

transportadora 

 

 



Pág. 106  Annexos 

 

 

Figura 3.6 – Arbre de Fallides de la cinta transportadora 

E26 Aïllament insuficient del forn 

E27 Fallida en el sistema de programació 

E28 Fallida en la resistència 

E29 Distribució ineficient de l'aire 

E30 Obstruccions en la transmissió d'aire 

E31 Fallida en la sortida d'aire 

E32 Fallida del sistema de control de temperatura 

Taula 3.39 – Esdeveniments Arbre de Fallides del forn 

4.8. Gestió dels residus: 

Tot i que l’activitat de la planta és la transformació de residus en nous productes, en cas 

de fer servir productes químics serà necessari complir amb unes regulacions 

addicionals. 

— Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ley 20/1986 Básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

— Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de residuos tóxicos y peligrosos 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

L’emmagatzematge dels residus s’ha de fer en un lloc separat dels laboratoris i planta i 

haurà de disposar dels elements de seguretat necessaris. També serà necessari tenir un 

pla per gestionar de manera segura els materials perillosos i protegir als treballadors en 

cas necessari, i destinar una zona de recol·lecció de residus perillosos. [19]  

Tots els residus químics produïts a la planta, eventualment podrien ser reutilitzats en 

nous tractaments. D’altra banda, quan arriba un punt en el qual el producte químic no 

pot ser utilitzat de nou, perquè des de la planta no es pot ni recuperar, refinar ni 

transformar, cal traslladar-lo a empreses especialitzades i autoritzades per les autoritats 

competents perquè el tractin degudament o eventualment l’eliminin. De ser possible, 

caldrà desactivar o neutralitzar els productes amb personal i, si això no és possible, 

guardar el residu en recipients preparats per a l’acumulació i transport correcte, amb un 

sistema de tancament segur i amb una retolació adequada, comptant sempre amb les 

característiques del producte i avisos de perillositat i seguretat. 

En cas de donar-se un vessament de qualsevol producte, cal actuar ràpid, evacuant al 

personal, evitant contaminacions en la roba o en zones de la planta. En cas de ser un 

producte inflamable, cal tallar qualsevol possible font d’ignició. Cal considerar que els 

productes químics, en contacte amb l’aire poden formar vapors explosius.  

Finalment cal considerar que no només és el producte químic el que és perillós sinó que 

altres residus com deixalla, papers, draps, serradures i altres impregnats cal que es 

tractin adequadament. 
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5. Annex nº 5: Enquestes online als gestors o 

productors de la deixalla de plàstic reforçat 

amb fibres.  

5.1. Introducció. 

Aquest annex del projecte de final de carrera té com a objectiu presentar els resultats 

dels contactes amb persones representants d’empreses relacionades tant amb la 

producció i comercialització dels productes de plàstic reforçat amb fibra de vidre com en 

la gestió final del mateix. El propòsit d’aquesta tasca és identificar si existeix un 

problema, i quantificar el possible volum de material tractable, i aconseguir demostrar un 

rerefons que justifiqui la implantació d’una possible planta pilot. Això serà possible 

responent a les següents incògnites: 

 Àmbit d’origen del material produït 

 Identificació de gestors 

 Existència d’una metodologia de gestió del residu  

 Avaluació de solucions de tractament i problemes potencials de gestió 

5.2. Metodologia de consulta i mostra. 

Es van dur a terme tres enquestes online diferents en diversos àmbits de gestió d’aquest 

material. A partir d’informació pública disponible, es van obtenir les dades de contacte de 

diferents empreses possiblement implicades i se’ls va realitzar una breu consulta a 

través d’un correu electrònic.  

5.2.1. Consultes a gestors en l’àmbit Espanyol del residu CER 101103.  

El residu catalogat com a 101103 és l’anomenat Fibra de Vidre, i engloba els materials i 

productes relacionats amb aquest, ja sigui en un compòsit com per separat. 

Tot i que en primer lloc l’àmbit de les consultes pretenia ser Catalunya, només consten 

com a quatre els gestors finals del producte, dels quals només una d’elles és una planta 

independent no pertinent a un gestor d’ una entitat major (empreses com CESPA/FCC, 

l’accés a les quals és molt complicat. Per aquest motiu, i consultant la informació pública 

disponible de les comunitats autònomes, es va preparar un llistat de gestors, 

independentment de si són intermedis o finals, per a aquest propòsit. La pretensió és 

que tots ells poguessin respondre a les següents preguntes: 
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• Confirmar si gestionen des de les seves instal·lacions el residu de la fibra de 

vidre.  

• Confirmar si se’ls fa dipòsit, emmagatzematge o abocament, o si reben algun 

tractament 

• Origen dels residus (si és domèstic, de mobles, d’automòbils…) 

• Tones gestionades anualment. 

• Cost específic del tractament. 

5.2.2. Consultes a gestors de Catalunya sobre altres gestors possiblement 

involucrats. 

A partir de la informació disponible a la base de dades del Sistema Documental de 

Residus, disponible a la pàgina web https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do es va realitzar 

una consulta per trobar els gestors de residus catalogats pel Catàleg Europeu amb les 

següents numeracions i catalogacions:    

 

1. 12 01 05: Residus de conformació i de tractament físic i mecànic de la 

superfície de metalls i plàstics (Llimalla i rebaves de plàstic). 

2. 16 01 19: Plàstic. 

3. 17 02 04: Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes. 

4. 19 12 04: Plàstic i Cautxú. 

 

No es va diferenciar entre els tractaments que se’ls donés (és a dir si aquestes 

empreses tenien mitjans per al tractament, per a la valorització o per la simple 

disposició).  Va realitzar-se’ls una consulta per correu electrònic amb l’objectiu de 

respondre les següents preguntes: 

 

• Confirmar si gestionen des de les seves instal·lacions el residu sol·licitat.  

• Confirmar si se’ls fa dipòsit, emmagatzematge o abocament, o si reben algun 

tractament 

• Origen dels residus (si és domèstic, de mobles, d’automòbils…) 

• Tones gestionades anualment. 

• Saber què fan amb el residu un cop arriba a la seva planta i, en cas que sigui 

transportada a alguna altra localització, si saben què se’n fa. 

• Cost específic de l’emmagatzematge / tractament / entrega a altres gestors. 

 

5.2.3. Consultes als productors i comercialitzadors del potencial residu.  

Finalment, i per valorar d’una manera inversa el volum de residu que potencialment pot 

entrar en gestió, es va realitzar una consulta online a empreses productores i 

comercialitzadores dels productes, de manera que es pogués donar resposta a les 

https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
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següents incògnites:  

 

• Activitat de l’empresa 

• Quins productes relacionats amb els plàstics reforçats amb fibra de vidre es 

posen al mercat al país. 

• Confirmació que treballa en àmbit espanyol, o la zona geogràfica. 

• Tones de material que es genera o es posa al mercat durant l’any. 

• Conèixer si en la comercialització dels productes s’indica alguna directriu per al 

client a l’hora de disposar-los al finalitzar la vida útil. 

• En la producció/comercialització, confirmar si generen residus i si tenen alguna 

companyia client gestora dels seus residus. 

• En cas positiu, si hi ha alguna estimació de costos del residu que generen. 

• També, si coneixen la planta on es porten els productes un cop acabada la seva 

vida útil. 

L’enquesta es va fer majoritàriament a empreses dedicades a diversos àmbits 

relacionats amb els plàstics reforçats amb fibra de vidre: aerogeneradors, armaris 

d’electricitat, construcció amb perfils, cobertes, dipòsits, depuradores, escales i bastides, 

interiors de camions frigorífics, semielaborats, ignifugacions, piscines, pantalles, perfils, 

recipients a pressió i productes de menor mida relacionats amb diverses indústries. 

5.3. Resultats. 

5.3.1. Gestors del residu 101103 – Fibra de vidre 

D’una mostra de 58 empreses amb possible accés al residu contactades, es va rebre 

resposta de 32 d’elles. Les respostes negatives van representar un 62,5% del total de 

les respostes. Malgrat l’autorització com a gestors d’aquest residu, per diverses raons, 

com la inactivitat, la clausura d’instal·lacions d’abocament o bé que no portin control dels 

residus que tractin, no tenien cap mena de control ni de visualització de la gestió del 

residu. 

D’altra banda, del 37,5% restant, que confirma que tracta amb aquest residu d’alguna 

manera, cap dels gestors indica que sigui un gestor final del mateix sinó un intermediari 

per a la seva transferència.  
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S’indiquen els següents comentaris: 

• S’indica que hi ha dos tipus de residu de fibra de vidre: el que arriba en barreja 

amb altres residus i el que arriba net de cap altre residu. La via per la qual 

arriben més residus és la primera i resulta més costosa ja que no hi ha separació 

en origen ni tampoc identificació. 

• En tots casos, es confirma que aquest residu es porta a abocador controlat. 

• Respecte al tractament, no se’n fa cap, excepte preparació de peces per als 

gestors d’abocadors, per assolir mides més reduïdes, a través de tall o de 

premsa, degut al gran volum i poc pes.  

• Els costos d’abocament estarien entre els 30.45€/tona (preu atorgat per una 

empresa pública) i els 198 €/tona (preu balears).  

• Sobre l’origen dels residus tractats, s’identifiquen els següents: 

o Embarcacions 

o Deixalla adherida a la ferralla 

o Restes de fàbrica 

o Industria eòlica 

o Lluernes 

o Cambres frigorífiques 

o Fibra òptica 

o Sector automòbil 

• Sobre les tones gestionades, tot i que la majoria de gestors indiquen que no 

poden tenir un control real, es pot desprendre que cadascuna d’aquestes plantes 

va gestionar en el menor dels casos anualment pesos entre 1 i 2 tones fins a 

100-200 tones per any. 

 

5.3.2. Empreses Gestores i de reciclatge dintre de l’àmbit català: 

D’acord amb els resultats de l’enquesta d’una mostra corregida de 215 empreses 

Gràfica 5.1 – Resultats d’enquesta a gestors del 101103 

101013  



Pág. 112  Annexos 

 

gestores diferents arreu de Catalunya, s’ha rebut resposta per part de 100 d’elles. Dintre 

d’aquestes aproximadament un 75% de les empreses que han donat resposta van 

reconèixer no ser gestores del residu, majoritàriament tenir un àmbit de gestió diferent 

(en gestió de residus sòlids urbans, residus de construcció o plàstics i ferralla) 

 

 

 

 

D’altra banda, dintre del 25% de les empreses que van respondre a l’enquesta 

positivament,   afirmant tractar o haver tractat amb aquest residu, es presenten gestors 

molt especialitzats d’alguns residus específics que no s’adequarien a una planta d’àmbit 

general. Un exemple es trobaria en els residus provinents de la industria electrònica: 

sense tractar, es trituren i barregen diversos plàstics per formar un producte anomenat  

WEE Mix. Són productes que tenen una difícil separació, entre ells plàstics reforçats 

amb fibres de vidre. Un altre cas que es gestiona és el PMMA amb fibra de vidre, que 

s’envia a abocadors a la Xina perquè aquí no existeix gestió. 

En un caire més generalista, la major gestió es dóna en la recepció de termoplàstics 

reforçats amb fibres, en peces de bany de llars o bé en la separació residus de la 

construcció, ja que els plàstics reforçats amb fibres són considerats residu “banal” i 

s’han de separar i gestionar a part. 

De tota manera, no és possible la quantificació del residu ja que totes les plantes reben 

el residu d’una manera molt esporàdica i sempre com a intermediaris, és a dir que en 

tots els casos confirmen que fan el transport a abocador. En un contacte amb un 

abocador destí final, ens fa saber que els plàstics reforçats amb fibra de vidre li 

representen el 0,05% de la gestió total durant l’any. 

Gràfica 5.2 – Resultats d’enquesta a gestors catalans 

catalans  



Reciclatge del material compòsit de fibra de vidre i resina i estudi de viabilitat d’una planta per al seu tractament Pág. 113 

 

5.3.3. Contacte amb proveïdors del residu: 

D’una mostra de 95 productors, amb presència majoritària de productors catalans, 

s’aconsegueix resposta per part de 13 d’ells. Tots ells s’identifiquen en que són 

comercialitzadors del producte dintre de la Península, sent 11 d’ells generadors totals o 

parcials del producte dintre de l’Estat espanyol.  

D’entre les respostes aconseguides, i sense comptar totes les empreses que generen el 

residu i no van poder informar del producte que es posa en comercialització anualment, 

s’identifica un potencial residu d’aproximadament 1400 tones (suma de l’aportació de 

tres productors) i una àrea de 150,000 m2, que fent una aproximació senzilla d’1 cm de 

gruix, i amb una densitat aproximada de 1,6g/cm3, pot arribar a ser aproximadament 

una massa de 2400 tones addicionals (tot i que aquesta és una estimació).  

Pel que fa als protocols d’actuació, excepte en comptades ocasions en què es recomana 

al client de portar la peça en desús a un gestor autoritzat, no es contemplen protocols 

per a la disposició del residu, ni envers el client ni com a protocol intern. En tot cas, si es 

genera algun residu, aquest es portaria a abocador, però no es porta cap control. 

Pel que fa als residus, generats en la producció, només dues empreses ens deixen 

conèixer aquesta informació, generant en total unes 216,4 tones: una empresa descriu 

que fa viatges de 6 tones, tres cops al mes, i que això li costa 700 euros més les taxes 

d’abocament. L’altra indica que per 300-400 kg de residu anual ha de pagar un cost de 

gestió aproximat d’uns 3000 euros. 

Finalment, alguns productors de residu indiquen la problemàtica que els genera entregar 

el seu residu a gestors privats si no és a través de la venda com a producte. Comenten 

que l’única manera que tindrien de desfer-se del seu residu seria venent-lo a tercers, i 

que poden ser multats en cas d’entregar el residu sense cap cost. 

 

5.4. Consideracions addicionals: 

Tot i no formar part de l’àmbit de treball d’aquestes enquestes, es va contactar a 

l’agència de residus de Catalunya i es va fer ús de la informació pública disponible del 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Govern del País Basc, per 

trobar una informació auxiliar a la obtinguda per part de gestors i productors.  

Pel que fa a l’agència de residus de Catalunya, va informar que no disposava 

d’informació sobre el conjunt de plàstic recollit a les deixalleries, atès que no se separa 

segons la seva composició. Identifiquen que els plàstics reforçats amb fibra de vidre 
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poden ser els dels contenidors de recollida  vells, que possiblement es gestionen 

mitjançant deposició a  dipòsit controlat sense passar prèviament per deixalleries. Les 

úniques dades disponibles a l’ARC són el total de material plàstic recollit a deixalleries 

que al 2014 va ser d’unes 2.300 tones. D’altra banda, identifiquen que també hi podria 

haver plàstic d’aquest tipus en la fracció de residus voluminosos. Al 2014 es van recollir 

unes 43.500 tones de residus voluminosos a través les deixalleries. 

Pel que fa a les estadístiques del País Basc, d’acord amb informació pública disponible a 

les pàgines web, s’identifiquen les següents masses gestionades en els cinc anys entre 

2009 i 2013 (ambdós inclosos). 

 

 

Reciclatge 
Valorització 

energètica 
Eliminació TOTAL 

2009 0 0 7.632 7.632 

2010 0 0 3.761 3.761 

2011 0 0 706 706 

2012 0 0 162 162 

2013 45 0 2.042 2.086 

TOTAL 5 ANYS 14.347 

Finalment, cal considerar, de manera orientativa, que segons la National Composites 

Network [20] s’estimava que a l’any 2000 a tota la Unió Europea s’havien generat 156,000 

tones de residu anuals, el 70% en forma de residus al final de la seva vida útil, i la resta 

com a residus de la producció. S’estimava a més que al 2015 s’arribaria al doble de 

producció de deixalla. 

 

5.5. Conclusions: 

Segons les respostes atorgades pels enquestats, s’intentarà respondre a les preguntes 

que havien estat formulades al principi: 

• Àmbit d’origen del material produït: Queda demostrat que hi ha un material 

produït a la Península Ibèrica que es comercialitza dintre de la Península i hi ha 

una sèrie d’empreses de diversos àmbits que poden ser clients d’una possible 

Taula 5.1 – Estadístiques de gestió de la fibra de vidre 2009-2013  
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planta. 

• Identificació de gestors: Després de conèixer els resultats d’aquestes enquestes, 

és possible identificar una sèrie de gestors que, en major o menor mesura reben 

un residu i que  podrien ser possibles nodes de contacte amb una planta de 

tractament potencial si aquesta s’implementés.  

• Inexistència d’una metodologia de gestió del residu: es demostra que l’única 

sortida pel producte actualment és l’abocament, que no hi ha alternativa, al igual 

que per a molts altres materials que aquí no tenen sortida. 

• Ineficiència en la quantificació: Hi ha un problema per mesurar el nombre de 

tones que els gestors de residus capten, i això es demostra en que resulta molt 

més senzill quantificar quanta fibra es posa al mercat que la que en surt al 

acabar la vida útil. 

• Avaluació de solucions de tractament i problemes potencials de gestió: no 

sembla que existeixi un problema immediat de gestió ja que no arriba el mateix 

producte a l’abocador que el que entra al mercat. Això pot voler dir, o bé que la 

vida útil del producte és molt llarga o bé que el producte es perd en altres punts 

de la gestió, que es barreja amb altres runes, plàstics, material brut, o 

senzillament que s’aboca i no entra en el cicle de gestió de residus.  

En resum, que no hi hagi un sistema de gestió no vol dir que no pugui existir una 

necessitat. Aquest treball s’ha enfocat molt en les deixalleries, però  d’aquest residu, 

avui dia, segons dades d’ICOMIA[2] (International Council of Marine Industry Association) 

a la Unió Europea s’estima que hi ha sis milions d’embarcacions de lleure fabricades en 

plàstic reforçat amb fibra de vidre, amb un ritme anual de matriculació del 4% i de baixa 

d’un 1,5%, representant aproximadament uns 90,000 vaixells. Només a Catalunya, la 

Fundació Mar[3] estima que a cada port s’abandonen una mitjana de 3 vaixells per any, 

essent entre 300 i 600 vaixells el residu que s’hauria de considerar, que té particularitats 

diferents al de la deixalla normal per les implicacions legals de les baixes de vaixells. A 

més, cal considerar la possible obsolescència i final de vida útil de molts aerogeneradors 

del país, amb pales i gòndola fetes de fibra de vidre, més tot el residu que podria entrar 

en un procés de reciclatge si això fos possible. És necessari fer un esforç de 

conscienciació i de contacte amb productors i gestors per poder registrar i unificar la 

major quantitat de residu per dur a terme una minimització real del mateix. 
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5.6. Empreses contactades: 

5.6.1. Empreses contractades relacionades amb el CER 101103 

Nom Comunitat Autònoma 

Adasob Composites Andalusia 

Sumyrec Andalusia 

Adiego Hnos, S.A. Aragó 

Casalé Aragó 

CHAZAR Aragó 

GRIÑO Aragó 

Grupo ILSSA Aragó 

Reciclajes San Juan Aragó 

Cogersa Astúries 

ABH Medio Ambiente Balears 

Adalmo Balears 

Ca Na negreta Balears 

Ferromolins Balears 

MAC-Insular Balears 

Reciclajes Ibiza Balears 

Residuos y Transportes Arjona Balears 

Astilleros de Santander Cantàbria 

CHATARRERIA Y DESGUACE ANTONIO 
BERRIO, Cantàbria 

MARE Cantàbria 

Saco Util Cantàbria 

TIRSO Cantàbria 

Ecosan Ambiental Castella i Lleó 

Hera Tratesa Castella i Lleó 
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Nom Comunitat Autònoma 

Recuperaciones Iscar Castella i Lleó 

Roviña Castella i Lleó 

Transcon Castella i Lleó 

Logistica Ambiental Castella la Manxa 

Reciclajes Ecologicos del Henares Castella la Manxa 

Reciclajes Pozo Cañada Castella la Manxa 

Recuperaciones Colomer Castella la Manxa 

Recuperaciones de Carpe Castella la Manxa 

Recuperaciones Roma Castella la Manxa 

Residuos y Triturados el Cabriel Castella la Manxa 

Eco-Equip Catalunya 

Ecogestval Comunitat Valenciana 

GIRSA Comunitat Valenciana 

Reciclatges Guerola Comunitat Valenciana 

Trans Ric Levante Comunitat Valenciana 

Uniserral Comunitat Valenciana 

Cerexsal Extremadura 

ARMACON Galícia 

Construcciones Vale Galícia 

Conteco Galícia 

Contenedores Norte Sur Galícia 

Daorje Medio Ambiente Galícia 

GR Couceiro Galícia 

Naviceiro Galícia 

Reciclajes Avi Galícia 

Safety Kleen España Galícia 

TOYSAL Galícia 
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Nom Comunitat Autònoma 

Utramic Galícia 

Hilario Cabezon La Rioja 

Sociedad General de Residuos Múrcia 

Anecop Navarra 

Contena Navarra 

Ibañez Construcciones Navarra 

Contenedores Txorierri País Basc 

Tradebe Vàries 
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5.6.2. Possibles Gestors Catalans amb altres codis. 

 

Empresa codi Nom 

 CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE 
BENAVARRE (EXPLOTADOR URGENET U.T.E.) 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

ACS RECYCLING ELECTRÒNICS DE CATALUNYA, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Adec Global, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

AJ. DE LLORET DE MAR (DIP. DE RESIDUS MUNICIPALS 
I DE RUNES) (EXPLOTADOR GBI SERVEIS, SA) 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Alfredo Mesalles 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

ALIANPLAST SERVEIS, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

ALICIA SURIÑACH FONT 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

ALTADILL PERAFORT, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Anviplas 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Atlas Gestión Medioambiental 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Bercontres, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Bidons Egara 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Boj Serveis de Reciclatge, S.L. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Cargo femar 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Carles Batlle Rifa 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Carlos Casino, S.L. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Carlos Ortin, S.L 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Casa Nualart 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Catal Europe, S.L. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Cementos Molins Industrial, SA 160119 Plàstic 

CEMEX España Operaciones, SLU 160119 Plàstic 

Centre de Gestió Mediambiental, S.L. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Centre de tractament de residus de Benavarre 191204 Plàstic i Cautxú 

Centre de tractament de residus de Lloret de Mar 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Centre de Tractament de residus del Vallès Occidental 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Centre de Triatge Barcelona, S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Centre Integral de Valorització de Residus del 
Maresme 170204 

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Chatarras Joan Sánchez, S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ciments Miquel, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Consell Comarcal de la Garrotxa 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consell Comarcal del Berguedà 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consell Comarcal del Pla de l'Estany 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consell Comarcal del Pla d'Urgell 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consell Comarcal del Segrià 120105 Llimalla i rebaves de plastic 
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Empresa codi Nom 

Consell Comarcal del Solsonès 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consell Comarrcal de la Segarra 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS 
D'OSONA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Containers del Bages, S.L 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Containers del Berguedà, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Containers i Serveis Martorell 191204 Plàstic i Cautxú 

Contenidors Baix-Mont, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Contenidors Esparreguera 191204 Plàstic i Cautxú 

Contenidors Penedès SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Corporación CLD 191204 Plàstic i Cautxú 

Cortplast, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

DEIXALLES I TRANSPORTS ÀNGEL PLAZAS, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Derivados del Poliuretano, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Desferres Catalunya, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Eco Green Palet, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ecogironina de Dipòsits 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ecoparc 4 dels Hostalets de Pierola  170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Ecoparc del Besos 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Ecoplas 2000 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Elenplast, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Elionza SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Escala Recicla, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Excavacions Casanovas, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Excavacions Germans Casas, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Excavacions i Transports Fitó, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Extransrec Jumela, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Femarec, SCCL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferimet, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferralles Batlle 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferralles i Metalls Sils 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferralles i Metalls Vilamalla, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferralles La Granota, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferralles Martorell 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferré reciclados 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ferros Perich 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Fisuber Oil Group 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Fornós Contenidors, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Francisco Cubel Aguirre 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Fuel Energy Force 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Fundació Engrunes 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Gelabert Servicios y Mantenimientos, S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 
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Empresa codi Nom 

Germans Caballol, S.L 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Germans Cañet Xirgu, S.L. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Germans Iglesias Recuperadors, S.L. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Germans Tardiu 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Gestió de Residus Palomar, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Gestió del Paper Sabadell 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Gestió Integral de Residus M Requena SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Gestión de Residuos Hospitalet, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Gestora Catalana de Residuos 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Gómez Barea, SA 191204 Plàstic i Cautxú 

Grainplast, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Grupo FSM Vertispamnia SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Hermanos Pellicé 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Hermanos Pratginestós, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Hierros Altadill 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Hierros Escudero 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Hierros y Desguaces Casanovas, S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Integració i Gestió de residus 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

J. Vilella Felip, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Jaime Duran, S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Joana Maria Tort Altimiras 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Kanars, S.L 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Knauf Miret,SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Lafarge Cementos, SA 160119 Plàstic 

Lasentiu, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Lloses de Recuperacions, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Lorenzo Recuperadors, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Manipulados Escribà, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Materials i Transports per a la Construcció Creixell, SA 191204 Plàstic i Cautxú 

Mavinil, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Mecamoplast, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Merca Ocasión les Fonts, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Metales Hejida, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Metales y Desguaces Sanper, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Metalls Alcolea, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Miquel Gardell, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Monómeros del Vallés, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Montaspre Serveis Ambientals, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Mugadas, SLU 191204 Plàstic i Cautxú 

NCG Iberia Reconditioning, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 
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Empresa codi Nom 

Nivell i Qualitat, S.L 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Obres Pirinaiques, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Palets Redma, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Palwaste Recycling, SL 160119 Plàstic 

Papeles Salmerón, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Papers Catalunya 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Peninsoul, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Pere Giralt Sagrera 191204 Plàstic i Cautxú 

Pindex, S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Planta de Reciclatge al Port de Barcelona  191204 Plàstic i Cautxú 

Planta Intercomarcal del Reciclatge, S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

PLÁSTICOS CALLES, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Plásticos Cánovas, SCP 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Plásticos Mompeán, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Plásticos Rallo 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Plastics Germans Salaet, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Poliespor, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Polylib Gestión y Tratamiento Plástico, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Pratgir Reciclatges, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Prefabricados Pujol 191204 Plàstic i Cautxú 

Puigfel, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Pujalt Verd, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Ramon Vilella, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Ravago Plásticos, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclaje y Almacenaje de Materias Plásticas, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclajes EPA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclajes Rodilla, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclajes San Adrián, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclajes y Containers Escudero, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclàrids Osona 191204 Plàstic i Cautxú 

Reciclatge Forés, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclatges Celma, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclatges d'Enderrocs Ebre, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Reciclatges González, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclatges i Serveis Can Serra, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclatges Josep Maria Vilalta, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclatges Pelegri, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclatges Penedès, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Reciclatges Sabaté, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reciclatges Tamayo, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Recollida i Reciclatge, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recollida, Eliminació i Tractament de Residus, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recull B, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 
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Empresa codi Nom 

Recuperació Integral de Catalunya, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperació Vilaplastic, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperación Moragrega, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperación para Reciclaje Tabuenca, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperaciones Ampurdán, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperaciones Font, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperaciones Masnou, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperaciones Sant Esteve 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperaciones Ventura, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperaciones y Servicios J.Moreno. SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperacions Auladell 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperacions Corbella, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperacions Marcel Navarro i Fills 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperacions Masnou, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperacions Muntada, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperacions Ramon Vallès, SCP 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperacions Vilalta Roca 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Recuperados Plásticos Cataluña, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reenvas, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Refeinsa Catalunya, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Remes Recycling, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Replaca, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reser Ecológico, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

RESET CU, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Residus del Bages, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Reytraplast, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Riberpet, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Roda Dolcet, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Roduher reciclajes, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Rúa Papel Gestion, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Runes Salsà. SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Rusc Valorització, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Saica Natur 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Salvador Serra, SA 191204 Plàstic i Cautxú 

Sarpi Constanti, SLU 160119 Plàstic 

Scrap Point SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Sebastià Llorens, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

SEFEL, SA 191204 Plàstic i Cautxú 

Sernfran Cerdanya, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Serveis Integrals de residus de Catalunya, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Serveis Municipals de Riudarenes, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Servicentre Guitart, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 
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Empresa codi Nom 

Sita SPE Ibérica, SLU 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Solé Recuperacions, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

SUCESORES DE ESTEBAN CARMONA PANIAGUA, SCP 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Suminco, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

T.C. Torelló, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Tarracoplast, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

TECNI-PLASPER, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Tècniques i Recuperacions del Gironés, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Tecnocatalana de Runes, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

TECNOLOGÍA MEDIO-AMBIENTE GRUPO F.SANCHEZ, 
SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Terraplast S.A. 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Tèxtil Massanes, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

TMA GRUP F. SÀNCHEZ, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Tort, SA 191204 Plàstic i Cautxú 

Tractament de Subproductes Industrials, SL 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Tractament i valorització de fangs, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Trans DIEMA, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Transfel, SA y Transportes Cuatrecasas 191204 Plàstic i Cautxú 

Transformadora de Palets, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Transportes y Excavaciones Ribera, SA 191204 Plàstic i Cautxú 

Transports i excavacions Marsol 191204 Plàstic i Cautxú 

Transports i Serveis J.Cirera, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Tratamientos y Recuperaciones Industriales, SA 170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes 

Uniland Cementera, SA 160119 Plàstic 

Unio Trans Movil, SLL 191204 Plàstic i Cautxú 

UNIÓN BERMEO, SL 191204 Plàstic i Cautxú 

Ute Reciclatge Segrià 191204 Plàstic i Cautxú 

UTE Reciclats de la Noguera 191204 Plàstic i Cautxú 

Valoritzacions Vilar Guillen SLU 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Vertedero y Reciclados Torredembarra, SA (VERTOSA) 191204 Plàstic i Cautxú 

Vielpa, SA 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Visoplast, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Wursi, SL 120105 Llimalla i rebaves de plastic 

Xavier Alsina, SA 191204 Plàstic i Cautxú 
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5.6.3. Productors de plàstics reforçats amb fibra de vidre 

Nom Localització Àmbit 

Acciona Espanya Aerogeneradors 

Alstom Wind Espanya Aerogeneradors 

Gamesa Espanya Aerogeneradors 

MTorres Espanya Aerogeneradors 

Arelsa Lliça de vall Enllumenat i Electricitat 

NKT Cables Sant Cugat Armaris de Cables 

Pinazo Zaragoza Armaris de Cables 

Safybox Bizkaia Armaris de Cables 

Adhorna Bilbao Armaris de Cables 

Cahors Girona Armaris de Cables 

Cmatic Madrid Cables 

Grupo Irpen La Llagosta Construcció 

Vilà Vila Sant Joan de Vilatorrada Contenidors 

Quilton Barcelona Cobertes 

Manufacturas de plásticos 
reforzados Barcelona Dipòsits 

Depuración del Agua Barcelona Dipòsits 

Firex   Dipòsits 

Lapesa   Dipòsits 

Ollearis Martorelles Dipòsits 

Plarex Extremadura Dipòsits 

Depositos España Màlaga Dipòsits 

Tecnium Manresa Dipòsits 

Arapol Zaragoza Dipòsits i d'altres 

Depuradoras Poliester Sevilla Depuradores i Dipòsits 
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Nom Localització Àmbit 

JyO Creativa Caldes de Montbui Electricitat i mobiliari 

Scal Palau de Plegamans Escales i torres 

Svelt Viella / Astúries Escales i bastides 

Tecnove Fiberglass Ciudad Real Furgons Frigorífics i isotèrmics 

Tripolymers Sant Fost de Campsentelles Gransa i material base 

Ensinger La Llagosta Gransa i semielaborats 

Daifoc Abrera Ignifugacions 

Casa Piscina Matadepera Manteniment de Piscines 

Gaestopas Hernani 
Material per a instal·lacions 
elèctriques 

Maydisa Borgonya Material de Construcció 

Screen Protectors La Pobla de Claramunt Pantalles Protectores 

Decomol Cabrera de Mar Parts de Fibra de Vidre 

Stonhard Barcelona Paviments 

Iron-ox Pont de Vilomara Perfils de Fibra de Vidre 

Eurotramex Sant Celoni Perfils i Estructures 

Riberglas Barcelona Peces de Fibra de Vidre 

9metall Sant Fruitós de Bages Peces per Industria 

Anna Viladecans Manlleu Peces per industria tèxtil 

Piscinas Unic Lliça d'Amunt Piscines 

Quality Piscinas Valencia Piscines 

Area instal·lacions 
Sant Vicenç dels Horts / 
Barcelona Piscines 

Artblau piscines Mataró Piscines 

Desjoyaux Salt Piscines 

Graf Pool Line Porqueres Girona Piscines 

Maperglas Montcada i Reixac Piscines 
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Nom Localització Àmbit 

Piscinas AOP Montornès /Sabadell Piscines 

Piscinas Cano Alaquàs, Valencia Piscines 

Piscinas CDA Barcelona Piscines 

Piscinas Full Equip Bigues i Riells Piscines 

Piscinas Luymar Cáceres Piscines 

Piscines Castellar Castellar del Vallès Piscines 

Piscines Munt Caldes de Montbui Piscines 

Piscines Protecma Tàrrega Piscines 

Pool Express Barcelona Piscines 

Projecte Blau Barcelona província Piscines 

SUQSA Centelles Piscines 

Velox Sant Cugat Productes de fibra de vidre 

ABEKI Vizcaya Productes de fibra de vidre 

Mel Composites Vilassar de Mar Productes de fibra de vidre 

Nioglas Castellbisbal Productes de fibra de vidre 

Plastiform Madrid Productes de fibra de vidre 

Tadipol Santpedor Productes de fibra de vidre 

Aernnova Varis Productes de fibra de vidre 

AIQSA Barcelona Productes de fibra de vidre 

Artpol Vic Productes de fibra de vidre 

Astec Disseny Granollers Productes de fibra de vidre 

Astro Barcelona Racing 
Equipment Barcelona Productes de fibra de vidre 

AXSON Barcelona Productes de fibra de vidre 

Compositec Reus Productes de fibra de vidre 

Composites ate Sant Boi Productes de fibra de vidre 

Composites Guimar Toledo Productes de fibra de vidre 
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Nom Localització Àmbit 

Composites Reforzados, S.A. Palència Productes de fibra de vidre 

ESCOPREM Castellar del Vallès Productes de fibra de vidre 

Eurograte Sant Adrià de Besos Productes de fibra de vidre 

Gazechim  Fuenlabrada Productes de fibra de vidre 

Mandiola Composites Zumaia Productes de fibra de vidre 

Poliester Santiga Barcelona Productes de fibra de vidre 

Reprecs Igualada Productes de fibra de vidre 

Tecnipul Prats de rei Productes de fibra de vidre 

TR Composites Fogars de la Selva Productes de fibra de vidre 

Traf Electric Hospitalet Productes de fibra de vidre 

Fluidra Industry Polinyà Recipients a pressió 

Alphaplast Vilanant Tubs 

Amitech Camarles Tubs 

Protesa Barcelona Tubs 

Hegardt Miranda de Ebro Varis 

Lork Industrias Barcelona Varis 

Matfiserr Sant Pol de Mar Varis 

Multiplàstic Barcelona Varis 

Plastindrus Terrassa Varis 

Pradinsa Canovelles Varis 
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