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Gestió eficient aigua i energia

SECTOR D'ACTIVITAT 

Subministrament d’energia

AECA Group

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Instal·lacions Fotovoltaiques per Autoconsum per menys de 100kW,
segons normativa actual en instal·lacions de Baixa Tensió.

La idea es que el 100% de la l’electricitat que es produeix es
consumeix amb les instal·lacions del client. De fet la
configuració dels Inversors, equips que converteixen la corrent
continua fotovoltaica en corrent alterna, està preparada per
deixar de produir en el moment que no detecta consum a la
xarxa. No s’aboca electricitat a la xarxa, al ser autoconsum,
amb la qual cosa evitem penalitzacions de cap tipus per part
de la companyia.

Av. Barcelona, 221
0822 Terrassa

www.aecagroup.com

Toni Zoroa

93 783 62 00

zoroa@aecagroup.com

Aigües de Sabadell

SECTOR D'ACTIVITAT

Subministrament d’aigua

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Reutilització i regeneració de l’aigua. Poder dirigir el
creixement de la xarxa d’aigua regenerada d’acord amb les
demandes reals dels diferents usuaris, d’entre els que els
industrials poden suposar un sector important. Plataforma
POWER. plataforma participativa i d’informació sobre el món
de l’aigua a Sabadell.

Concepció, 20 · 08202 Sabadell

www.aiguessabadell.cat

Jordi Vinyoles

93 715 57 37

jvinyoles@casa.es

https://sabadell.power-h2020.eu/

http://www.aecagroup.com/
https://sabadell.power-h2020.eu/
http://www.aiguessabadell.cat/
https://sabadell.power-h2020.eu/
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Gestió eficient aigua i energia

Ecocar Detailer

SECTOR D'ACTIVITAT

Servei de neteja ecològica de vehicles a domicili.

Ivan do Rosario

671525590

ecocardetailer@Gmail.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

A Ecocard tan sols utilitzem un litre d'aigua destil·lada per cada
vehicle, assolint un estalvi de 300 litres per cotxe rentat. Draps
de microfibra, ceres tecnològiques sintètiques i naturals, i en
tot el procés no intervé cap substància química.

Circutor, S.A.

SECTOR D'ACTIVITAT

Disseny i fabricació d'equips destinats a millorar l'eficiència
energètica

93 745 29 00

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Energies renovables:
• Sistemes d’autoconsum instantani
• Sistemes d’autoconsum amb acumulació. Instal·lacions

aïllades i microxarxes
• Sistemes d’autoconsum amb acumulació amb connexió a

xarxa
• Equips per a aplicacions fotovoltaiques
• Monitorització d’instal·lacions fotovoltaiques

Vial Sant Jordi, s/n. 08232 
Viladecavalls

www.circutor.com

central@circutor.com

http://circutor.es/ca/
http://circutor.com/en
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Gestió eficient aigua i energia

www.lagota.cat

656595662

lagota@lagota.cat

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya

SECTOR D'ACTIVITAT

Gestió dels residus eficient i circular, de Residu a Recurs

Marc Codina

93 594 47 00

marc.cortina@ce.eurecat.org

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Eina iESD, una eina TIC de predisseny per a la rehabilitació
energètica d'edificis, que permet avaluar simultàniament de
forma ràpida la part constructiva i la part energètica, com
també l’impacte dels materials i les solucions constructives
considerat criteris econòmics i ambientals. Presenta una base
dades tecnològica personalitzable per a cada usuari. És una
eina modular, i es pot adaptar nomes per la part activa o la
passiva en funció de l’usuari.

Av. Universitat Autònoma, 23, 
08290 Cerdanyola del Vallès  

www.eurecat.org

SECTOR D'ACTIVITAT 

Eficiència energètica – Autoconsum fotovoltaic

Efitem

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Autoconsum fotovoltaic per reduir l’ús d’energia d’origen
fòssil.
Un dels objectius de l’Economia Circular és la millora de
l’eficiència en els processos productius al mateix temps que es
busca una millora econòmica. La millor manera d’aconseguir-
ho és produir part de la nostra energia a partir del sol,
directament, sense emmagatzematge que produeixi residus
en forma de bateries. El finançament de l’aplicació a aquesta
solució a la indústria es pot fer a través de plataformes
d’economia col·laborativa verda.

c/ Mas Muní, 36 – 08360
Canet de Mar (Barcelona)

www.efitem.com

Carla Xena

93  018  50 41

carla@efitem.com

http://www.lagota.cat/
https://eurecat.org/
http://www.efitem.com/
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Gestió eficient aigua i energia

SECTOR D'ACTIVITAT 

Sanejament i gestió global de l'aigua

laGota: Sistemes Naturals de Gestió i 
Tractament d'Aigües 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Sistemes de tractament natural adreçat a casos particulars
aïllades, cases rurals, hotels, pobles de fins 2.000 habitants
etc.
Sistema extensiu de tractament que recrea ecosistemes
aquàtics i xarxes tròfiques propis d’aiguamolls i zones
humides, optimitzats per maximitzar les capacitats de
transformació i assimilació dels nutrients i contaminants
continguts en l’aigua residual

c/ Ustrell, 28, 2on 2ª
08206 Sabadell

www.lagota.cat

David Sanchez

656595662

lagota@lagota.cat

Casa de Turisme Rural (Vallforners, Parc Natural del Montseny)

http://www.lagota.cat/
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Ecodisseny i anàlisi cicle de vida

SECTOR D'ACTIVITAT 

Proveïdor en EMS (Serveis de producció electrònica)

DigiProces

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

• Enginyeria i Desenvolupament de Producte
• Solució completa a les necessitats de producció del client
• Gestió avançada de la cadena de subministrament
• Industrialització i Introducció de nous productes
• Logística i post-venda (Reparació i Garantia)

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

93 714 21 32

info@digiproces.com

Cafès Novell, S.A.

SECTOR D'ACTIVITAT

Alimentació

Carles Sanz

902 104 079

info@cafesnovell.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Càpsules de cafè compostables, fabricades a partir de matèries
renovables, aquestes càpsules en condicions de compostatge
industrial desapareixen en un període d'entre 12 i 20
setmanes. Norma EN-13432. Després d'utilitzar-les s'han de
llançar a la fracció orgànica dels residus urbans.

Av. Universitat Autònoma, 23, 
08290 Cerdanyola del Vallès  

www.cafesnovell.es

http://www.digiproces.com/es
http://www.cafesnovell.es/?___store=ca&___from_store=default
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Ecodisseny i anàlisi cicle de vida

SECTOR D'ACTIVITAT 

Fabricant d’envasos i vaixelles per  a pic-nic 

Nupik Internacional, S.L.U.

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Productes gama Nature: 100% biodegradables. Els productes
de la gamma Nature són respectuosos amb el medi ambient
perquè es realitzen amb matèries primeres biodegradables. Els
plats s'elaboren el 100% amb fibres naturals i els vasos 100%
amb material derivat del blat de moro.

c/ Pintor Goya, 1-7. P.I. 
Sureste. 08213 Polinyà

www.nupik.es

93 728 40 00

hola@nupik.es

Carles Sanz

902 104 079

info@cafesnovell.com

Av. Universitat Autònoma, 23, 
08290 Cerdanyola del Vallès  

www.cafesnovell.es

SECTOR D'ACTIVITAT 

Centre de formació en el camp del disseny

ESDi Escola Superior de Disseny

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

▪ Minial (disseny Mireia Mesalles): Sistema portable
d'esterilització i neteja per copes menstruals. La seva doble
funcionalitat resideix a permetre la neteja i l'esterilització
de les copes en qualsevol lloc.

• APTONIA E600 (disseny Marc Senar i Alba Guerrero):
Redisseny d’un bidó esportiu per a la marca Aptonia, que
es genera amb perspectives de reduir l’impacte ambiental
dels bidons esportius.

c/ Marqués de Comillas, 81-
83. 08206 Sabadell

www.esdi.es

Elisabeth Ferrandiz

93 727 48 19

eferrandiz@esdi.edu.es

https://www.nupik.es/es/
http://www.cafesnovell.es/?___store=ca&___from_store=default
http://www.esdi.es/
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Ecodisseny i anàlisi cicle de vida

SECTOR D'ACTIVITAT

Productes químics pel sector tèxtil sostenibles. Projecte 
Europeu Mermaids

Polysistec, S.L.

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

El projecte Europeu Mermaids es va marcar com a objectiu
principal buscar solucions per ajudar a mitigar l’impacte de
microfibres al mar. El paper de Polysistec en aquest projecte
va ser estudiar diferents tipus d'auxiliars tèxtils amb el
potencial de reduir la ruptura de la fibra i impedir la pèrdua de
microfibres en el rentat domèstic i en els processos industrials.
Al finalitzar el projecte, es va concloure que la aplicació dels
nostres recobriments reduïa la fricció entre fibres i d’aquesta
manera es disminuïa la probabilitat de trencament durant el
rentat.

c/ Priorat 22-28, P.I. Can 
Carner. 08211 Castellar del 
Vallès

www.polystec.com

Rosend Nicolau

93 714 69 60

tecnica@polysistec.com 

Carles Sanz

902 104 079

info@cafesnovell.com

Av. Universitat Autònoma, 23, 
08290 Cerdanyola del Vallès  

www.cafesnovell.es

SECTOR D'ACTIVITAT 

Enginyeria i consultoria ambiental / integrador de cleantech.

OÎCOS Estrategia ambiental, SCP

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

• Calderes i generadors d'aire a biomassa per subproducte 
agrícola d'alt rendiment i baixes emissions 

• Deshidratador a baixa pressió i temperatura, apte per 
residus i subproductes (producte en fase R+D) 

c/ Carrió, 31, entl 2ª. 08242 
Manresa

www.oico.cat

Josep Rosell Gallart

93 874 35 34 / 699290875

jrosell@oicos.cat

http://www.polysistec.com/
http://www.cafesnovell.es/?___store=ca&___from_store=default
http://www.oicos.cat/


T

Ecodisseny i anàlisi cicle de vida

c/ Priorat 22-28, P.I. Can 
Carner. 08211 Castellar del 
Vallès

93 714 69 60

tecnica@polysistec.com 

Carles Sanz

902 104 079

info@cafesnovell.com

Av. Universitat Autònoma, 23, 
08290 Cerdanyola del Vallès  

www.cafesnovell.es

SECTOR D'ACTIVITAT 

Distribució de productes fabricats sense obsolescència
programada i energies renovables

Prososphera, S.L.

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Lluminàries led fabricades sense obsolescència programada,
que siguin reparables i fàcils de reciclar.

El nostre objectiu és ajudar a mantenir l'equilibri del nostre
ecosistema, ensenyant i divulgant informació relacionada amb
les energies alternatives, renovables, ecologia i el reciclatge, i
incentivant el desenvolupament i aplicació de nous productes
d'acord amb la filosofia de PROSOSPHERA.

c/ Luigi Pirandello, 21-23. 
08191 Rubí

www.prosophera.com

Javier Rioja Guerra

93 4291280 / 661738554 

info@prososphera.com

Javier.rioja@prososphera.com

http://www.cafesnovell.es/?___store=ca&___from_store=default
http://www.prososphera.com/
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Logística-transport i packaging

SECTOR D'ACTIVITAT 

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

INTERGLP Productos y Servicios para el 
Autogas, S.L. 

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Reducció de costos de carburants en flotes gracies a la
utilització del carburant GLP – Autogas.
En concret som experts dels vehicles que van amb gas GLP ó
AUTOGAS, ens dediquem a instal·lar punts de
subministrament de GLP en flotes d’empresa.
En primer lloc fem un petit estudi de viabilitat dels estalvis que
es poden obtenir amb l’ús del GLP.
En segon lloc instal·lem punts de subministrament de GLP
propis o en cessió per les empreses.

Pl. Ausias March, 1, planta 
4ª, oficina 8. 08195 Sant
Cugat del Vallès

www.interglp.com

93 535 88 28

rrocosa@ifase.net

Ricard Rocosa

LEITAT, Technological Center

SECTOR D’ACTIVITAT

Recerca i ecoinnovació. Eco-disseny de producte  i de 
packaging. Eficiència energètica i ús de recursos. 

93 788 23 00

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

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

c/ de la Innovació, 2. 08225 
Terrassa

www.leitat.org

Marta Escamilla

mescamilla@leitat.org

http://www.interglp.com/
http://www.digiproces.com/es
http://circutor.es/ca/
http://www.leitat.org/
http://repavar.com/es/sostenibilidad
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Assessorament EC/Nou model de negoci 

SECTOR D'ACTIVITAT 

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

SIMBIOSI INDUSTRIAL. Projecte Ajuntament Barberà del Vallès, 
Ajuntament Sabadell i Ajuntament Sant Quirze del Vallès

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Promoure nous models de negoci a l'entorn dels polígons que,
a través de la cooperació i la unió de sinergies entre les
empreses implementades, es beneficien de millores en
l'eficiència i l'ús tant de recursos materials com de l'aigua i
l'energia, l’intercanvi comercial d’excedents o subproductes
de l’empresa i compartint actius, logística i experiència.

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

AdNSostenible

SECTOR D'ACTIVITAT

Assessorem negocis en sostenibilitat i economia circular.
Metodologia Pathway

Ariadna Benet i Mònico

93 535 45 58

ariadna@adn-sostenible.cat

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

El Pathway és una eina única desenvolupada per traçar el camí
cap a la sostenibilitat empresarial tot incorporant estratègies
d'economia circular i optimització operacional.
Inclou tres passos de diagnosi i un de desenvolupament de
noves línies de negoci (propostes de valor).
És seqüencial, fàcil d’emprar i participativa. Aporta una
perspectiva sistèmica i circular.
Es desenvolupa en forma de sessions de treball co-creatives i
dinàmiques dins l’empresa que apropen els diferents
departaments i milloren l'auto-coneixement

www.adn-sostenible.cat

Perejaume Ferrer

93 729 72 72

pferrer@nodusbarbera.cat

Barberà del Vallès

www.nodusbarbera.cat

M. Àngels Cos

93 745 31 61

mcos@ajsabadell.cat

Sabadell

www.sabadellempresa.cat

Sònia Bartrés

93 721 68 00

sonia.bartres@santquirzevalles
.cat

Sant Quirze del Vallès

www.santquirzevalles.cat

http://www.digiproces.com/es
http://www.adn-sostenible.cat/
http://www.nodusbarbera.cat/
http://www.sabadellempresa.cat/
http://www.santquirzevalles.cat/
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Assessorament EC/Nou model de negoci 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

93 714 21 32

Eco Intelligent Growth, S.L.

SECTOR D'ACTIVITAT

Serveis per ajudar a les empreses en el seu repte de ser cada
dia més competitives

Maria Colantoni

93 419 90 80

m.colantoni@ecointelligentgro
wth.net

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

• Realitzar una autodiagnosi per posicionar a la empresa a la
nova estratègia de l’Economia Circular.

• Convertir els reptes en oportunitats i detectar vectors
d’innovació i competitivitat.

• Definir projectes en aquest nou marc i cercar les
convocatòries que poden cofinançar-te.

c/ Amposta 14-18, B2. 08174 
Sant Cugat del Vallès

www.ecointelligentgrowth.net

Centre Metal·lúrgic

SECTOR D'ACTIVITAT

Servei de consultoria en sostenibilitat: Estratègia i
responsabilitat social, sostenibilitat de producte i economia
circular. Màrqueting i comunicació ambiental.

Pau Huguet

93 745 78 10 / 652940426

sostenibilitat@centrem.cat

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Assessorament Sostenibilitat de producte:
Anàlisi de cicle de vida
Càlcul de la petjada ambiental, de carboni, hídrica, etc.
Eco-etiquetatge
Disseny i millora de productes sostenibles
Màrqueting ecològic i comunicació 

c/ Tres Creus, 66. 08202 
Sabadell

www.centrem.cat/consulto
ria-sostenibilitat.asp

http://www.digiproces.com/es
http://www.ecointelligentgrowth.net/
http://www.centrem.cat/consultoria-sostenibilitat.asp
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Assessorament EC/Nou model de negoci 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

93 714 21 32

info@digiproces.com

Fundació CECOT Innovació

SECTOR D'ACTIVITAT

Serveis per ajudar a les empreses en el seu repte de ser cada
dia més competitives

Sònia Llorens

93 736 60 05

sllorens@datambient.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Eina d'autodiagnosi (https://www.autodiagnosi-ec.fci.cat/)
• Realitzar una autodiagnosi per posicionar a la empresa a la 

nova estratègia de l’Economia Circular.
• Convertir els reptes en oportunitats i detectar vectors 

d’innovació i competitivitat.
• Definir projectes en aquest nou marc  i cercar les 

convocatòries que poden cofinançar-te.

c/ Sant Pau, 6. 08221 Terrassa

www.fci.cat

sllorens@datambient.com

c/ Sant Pau, 6. 08221 Terrassa

www.cafesnovell.es

Parc de Recerca UAB

SECTOR D'ACTIVITAT

Facilitar i promoure la transferència del coneixement generat
pels grups d’investigació de l’esfera UAB en l’R+D+i

Lara Valentin

93 586 88 91

lara.valentin@uab.cat

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

El Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona acull 
diversos centres de referència que treballen per la innovació 
de nous materials i processos de generació i acumulació 
d'energia.
Entre els serveis que ofereix el Parc està la gestió i coordinació 
de projectes d’innovació col·laboratius entre investigadors i 
empreses, així com ajudar a buscar finançament per a 
projectes d’R+D+i.

Ed. Eureka. Av. De Can 
Domènech (Campus UAB). 
08193 Bellaterra

www.uab.cat/parc-recerca)

https://www.autodiagnosi-ec.fci.cat/
http://www.fci.cat/
http://www.cafesnovell.es/?___store=ca&___from_store=default
http://www.uab.cat/web/parc-de-recerca-1345468452262.html
http://www.uab.cat/parc-recerca/
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Residu recurs/Subproductes i mat. reciclats 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

ACS Recycling Electrònics de Catalunya, S.L.

SECTOR D'ACTIVITAT

Tractament sostenible de Residus d’Aparells Elèctrics i 
Electrònics (RAEE)

Pere Casals

93 119 80 62

pcasals@acsrecycling.es

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Treballem per donar als RAEE el millor tractament i ajudar als
nostres clients a complir amb les seves obligacions legals i
mediambientals mitjançant tractaments que converteixen els
residus en matèries primeres reciclades i en equips preparats
per a la reutilització. Minimitzant la generació de residu final i
fomentant l’economia circular.

c/ Pau Vila i Dinarés, 18. P.I. 
Can Torres Can Llobet. 08192 
Sant Quirze del Vallès

www.acsrecycling.es

Consell General de Cambres  de Catalunya

SECTOR D'ACTIVITAT

Residus i matèries primeres

Montse Monedero

93 214 44 55

subproductes@cambrescat.org

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Plataforma residuorecurso.com
Plataforma virtual gratuïta per l’aprofitament de residus com a
matèries primeres secundàries. Market Place per facilitar el
pas de residu com a recurs.

Av. Diagonal, 452. 08006 
Barcelona

www.residurecurs.cat

www.residuorecurso.com

http://www.digiproces.com/es
http://www.acsrecycling.es/
http://www.residuorecurso.com/
http://www.residurecurs.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=89j1C47uaH4
http://www.residuorecurso.com/
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Residu recurs/Subproductes i mat. reciclats 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

Formigons Montcau, S.A.

SECTOR D'ACTIVITAT

Formigons i morters per a la construcció fabricats amb
materials reciclats. Recerca aplicada en tecnologies industrials
netes i digitals.

Pablo Rey

93 726 88 89 / 626740856

prr@formigrup.es

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Morters fabricats amb materials reciclats:
· Morter amb sorra de fosa, amb sorres de fosa i llots

procedents de la fabricació de ceràmiques.
· Morter de plàstic reciclat, fabricat amb petites peces de

plàstic reciclat de processos industrials en substitució dels
àrids.

· Morter amb perlita, morter lleuger amb material reciclat de
processos industrials.

Formigons fabricats amb material reciclat:

· Formigó amb plàstic reciclat
· Formigó fabricat amb Xiclet.

c/ Valentí Almirall, 63. 08206 
Sabadell 

www.formigonsmontcau.es

TCR Protección

SECTOR D'ACTIVITAT

Proveïdor industrial B2B d’equips de protecció individual,
vestuari laboral e higiene industrial

Maria Calleja

93 772 20 48

marketing@tcrproteccion.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Els nostres productes de vestuari laboral tenen un cicle de vida
més llarg, són rentables, reutilitzables i reciclables. Això ajuda
a reduir els residus i a disminuir el consum de matèries
primeres, respectant el medi ambient i els drets del
treballador.

P.I. Comte de Sert c/ Motors, 
32-34 08755 Castellbisbal

www.tcrproteccion.com

http://www.digiproces.com/es
http://www.formigonsmontcau.es/
http://www.tcrproteccion.com/


T

Residu recurs/Subproductes i mat. reciclats 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

Universitat Politècnica de Catalunya 
(ESEIAAT). Departament d’Enginyeria 
Química

SECTOR D'ACTIVITAT

Materials, Polímers

Xavier Colom

93 739 80 44

Xavier.colom@upc.edu

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Desvulcanitzat de residus de cautxú per reutilització, obtenció
de nous materials amb propietats semblants als elastòmers
purs.

ESEIAAT Colom 1 08221 
Terrassa

http//futur.upc.edu/XavierC
olomFaula

Maria Calleja

93 772 20 48

marketing@tcrproteccion.com

www.tcrproteccion.com

http//futur.upc.edu/Francisc
oJavierCanavateAvila

http://www.digiproces.com/es
http://futur.upc.edu/XavierColomFajula
http://www.tcrprotecion.com/
http://futur.upc.edu/FranciscoJavierCanavateAvila


T

Gestió residus/Valorització residus 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
Universidade Federal da Bahia de Brasil
Ateneu de fabricació de la Fàbrica del Sol

SECTOR D'ACTIVITAT

Gestió de residus, subproductes i materials reciclats

Brent Villanueva

93 739 80 50 

Info.catedra.sostenibilitat@up
c.edu

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Desenvolupament de la metodologia per a la transformació i
valorització de residus plàstics en planta.

c/ Colom, 1, Ed. TR1, Planta 0 
Porta 108. 08222 Terrassa 

https://cups.upc.edu

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tària (IRTA)

SECTOR D'ACTIVITAT

Gestió, Tractament i Valorització de Residus Orgànics

Dr. Víctor Riau Arenas

93 467 40 40

Victor.riau@irta.cat

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Programa Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO):
Valorització energètica i agronòmica de residus orgànics
(biometanització, compostatge i producció de substrats,
sistemes bioelectroquímics), recuperació i reutilització de
nutrients (sistemes bioelectroquímics, processos de
membrana, el sistema CleanLeach), bioremediació de sòls i
aqüífers contaminats i anàlisis de cicle de vida.

Torre Marimon, 08140 Caldes 
de Montbui

www.irta.cat

http://ihacbeta.bitmedia.com.
br/member/paulo-gomes/

http://ajuntament.Barcelona.c
at/lafabicadelsol/

http://www.digiproces.com/es
https://cus.upc.edu/#/slide_1
http://www.irta.cat/
http://ihacbeta.bitmedia.com.br/member/paulo-gomes/
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/es/canal/la-f%C3%A0brica-del-sol


T

Gestió residus/Valorització residus 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

Propuesta Ambiental, S.L.

SECTOR D'ACTIVITAT

Gestor de residus, enfocat a oferir propostes de valorització 
per participar de l'economia circular

Manel Moragrega

93 584 31 37

manel.moragrega@proambient
.es

SERVEIS/PRODUCTES 
CIRCULARS QUE OFEREIX

Presentació d'un procés
innovador de recuperació
d'alumini dels blísters de
medicaments a través del
col·laborador Fuel Energy
Force que pot contribuir
amb el sector farmacèutic.

c/ Besos, 1, Edifici AGSA. P.I. 
Can Calopa. 08174 Valldoreix

www.proambient.es

SAICA NATUR, S.L.

SECTOR D'ACTIVITAT

Consultoria/assessorament, servei integral de gestió i 
valorització de residus

Jordi Moreno

93 335 33 00 / 672453270

jordi.moreno@saica.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Donar solucions de gestió de residus als nostres clients per
arribar a assolir el Residu Zero, Analitzant els diferents fluxos
de residus dels clients i buscant les millors solucions de
reciclatge i/o valorització energètica.

Pol. Ind. Zona Franca, carrer D, 
57-59. 08040 Barcelona

www.saica.com

http://www.digiproces.com/es
http://www.fefsl.com/
http://www.proambient.es/Bienvenida.html
http://www.saica.com/
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=164369


T

Gestió residus/Valorització residus 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

Tecnología Medio Ambiente, S.L. (TMA)

SECTOR D'ACTIVITAT

Gestió Integral de Residus i Reciclatge

Esteban Morales

902  254 111

comercial@tma.es

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

• Gestió integral de Residus i Materials Valoritzables:

• Assessorament personalitzat per reduir els residus generats
i valoritzar el màxim per reintroduir materials/subproductes
de nou a l’economia.

Av. Can Fontanals s/n. 08195 
Sant Cugat del Vallès

www.tma.es

Top Consulting Esportiu, S.L.

SECTOR D'ACTIVITAT

Reciclatge / reutilització de la gespa artificial dels camps de 
futbol

Ignasi Senabre/Marta Marin

93 589 19 25

info@topconsultingesportiu.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

L’ ARENA Concept és la primera solució de reciclatge in situ
que permet reciclar la gespa antiga i realitzar-la de manera
rentable. Cobreix el procés complet del reciclatge, des de la
retirada de la gespa antiga (evitant que aquest vagi a
abocador), mitjançant una maquinària especial, molt
innovadora, fins a la separació completa dels materials
(avantatge tecnològica), la purificació, l’assecat, el reciclat i la
reutilització dels mateixos farcits i, per últim, la instal·lació de
gespa nova. Reutilització del 100 % dels materials.

Pl. dels Rabassaires, 3, local 7. 
08174 Sant Cugat del Vallès

www.topconsultingesportiu.
com

http://www.digiproces.com/es
http://www.tma.es/
http://www.topconsultingesportiu.com/
http://www.tma.es/zerowaste
https://www.youtube.com/watch?v=LWfQRglRifI
https://www.youtube.com/watch?v=8uzNoTKUCMo


T

Gestió residus/Valorització residus 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

Unio Trans Móvil, S.L.L.

SECTOR D'ACTIVITAT

Gestió i valorització residus construcció i demolició.  Fabricació 
d’àrids reciclats

Alfons Güell

650702061

alfons.guell@gmail.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Àrids reciclats:
Els usos per als quals estan certificats els àrids reciclats produïts
a la planta són els previstos per la norma EN 13242: 2002 + A1:
2007. Àrids per capes granulars i capes tractades amb
conglomerants hidràulics per al seu ús en capes estructurals de
ferms.
El producte s'identifica amb la denominació de tipus d'àrid
reciclat procedent de materials prèviament utilitzats en la
construcció, i amb els usos granulomètrics amb què es
comercialitza (en especificacions que, sovint, estableix el client)

Ctra. C-1443 Molins de Rei a 
Caldes de Montbui, Km 5,730. 
08174 Sant Cugat del Vallès

http://www.digiproces.com/es
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Finançament i certificacions 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

ACCIO – Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa. Generalitat de Catalunya

SECTOR D'ACTIVITAT

Administració pública especialitzada en el foment de la 
innovació i la internacionalització empresarial

93 476 72 00

ecircular.accio@gencat.cat

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

AJUTS a la R+D+i:
▪ Cupons per a la innovació: Cupons d’Economia Circular*
▪ Programa Nuclis (R+D): Nuclis de Recerca Industrial i 

Desenvolupament Experimental*
▪ Programa INNOTEC TECNIO*
▪ Comunitats RISC3CAT*

*En col·laboració amb els Departaments de la Generalitat de Catalunya, i altres 
agents de l’ecosistema d’innovació i internacionalització

Passeig de Gràcia, 129. 08008 
Barcelona

www.accio.gencat.cat

Ecrowd!

SECTOR D'ACTIVITAT

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

Manuel Blasco

655838042

mblasco@ecrowdinvest.com

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Ecrowd! És una plataforma de finançament participativa
(Crowdlending) amb llicència de la CNMV, amb la qual es
poden aconseguir préstecs col·lectius per finançar inversions
destinades a l'estalvi energètic, renovables i sostenibilitat.
Ecrowd! posa en contacte directe promotors de projectes que
necessiten un préstec amb inversors responsables. A més,
amb la inversió directa en aquests projectes es contribueix
tant a la millora de l'economia local com a fer un món més
sostenible.

c/ Sardenya, 229. 08013 
Barcelona

www.ecrowdinvest.com

Sandra Colom

acolom@gencat.cat

http://www.digiproces.com/es
http://www.accio.gencat.cat/ca/inici/
https://www.ecrowdinvest.com/ca/


T

Finançament i certificacions 

www.digiproces.com

Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

SECTOR D'ACTIVITAT

Administració pública.
Certificació ambiental de productes i serveis. Compra verda 
pública.

93 495 80 00

ssq.tes@gencat.cat

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

Distintiu de garantia de qualitat ambiental i Etiqueta ecològica
de la Unió Europea.

Av. Diagonal, 525. 08006 
Barcelona

www.mediambient.gencat.cat

Anna  Esteve

aesteve@gencat.cat

http://www.digiproces.com/es
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
http://www.ecolabel.eu/
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Entitats 3er sector 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

CIPO, SCCL

SECTOR D'ACTIVITAT

Atenció i inserció sòcio-laboral a persones amb discapacitat
Intel·lectual i/o malaltia mental

93 723 35 99

cipocomercial@cipo.cat

SERVEIS/PRODUCTES QUE OFEREIX

• Serveis de Medi Natural i Jardineria
• Serveis Generals: neteja, bugaderia i destrucció de 

documents
• Serveis industrials: manipulats i serveis complementaris, 

retractilats i soldadures per ultrasons, neteges industrials

c/ Himàlaia, 41-59. 08207 
Sabadell

www.cipo.cat

HUMANA

SECTOR D'ACTIVITAT

Gestió de residus tèxtils

Àgata Soler-roig

655838042

agata.solerroig@humana-
spain.org

SERVEIS/PRODUCTES CIRCULARS QUE OFEREIX

• Recollida de residu tèxtil.
• Reutilització de roba ja sigui de roba segona mà (roba,

sabates i tèxtil de la llar) o restes d’estocs que no tenen un
altre sortida.

• Preparació per al reciclatge del residu tèxtil.

Informació complementària sobre el residu que es recull:

El 13% es reutilitza a botigues pròpies.
El 49% per reutilització a altres països.
El 28% per reciclatge.
El 6% per aprofitament energètic.
El 4% es rebuig que va a l’abocador

c/ Sardenya, 229. 08013 
Barcelona

www.humana-spain.org

Raquel Alarcón

http://www.digiproces.com/es
https://cipo.cat/es/
http://www.humana-spain.org/


T

Entitats 3er sector 

c/ Solsonès, 87. P.I. Pla de la 
Bruguera. 08211 Castellar 
del Vallès

www.digiproces.com

TEB Vallès

SECTOR D'ACTIVITAT

Centre especial de treball per a persones amb discapacitat
intel·lectual especialitzat en l’àmbit dels serveis industrials

93 723 35 99

cipocomercial@cipo.cat

SERVEIS/PRODUCTES QUE OFEREIX

▪ Packaging i manipulat
▪ Muntatges i engalzats
▪ Sales certificades d’alimentació i cosmètica
▪ Enclavaments
▪ Fabricació a tercers

c/ Himàlaia, 41-59. 08207 
Sabadell

www.teb.org

Raquel Alarcón

http://www.digiproces.com/es
http://www.teb.org/

