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AENOR certifica que l’organització  
 

CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L. 
 

disposa d'un sistema de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015 
 

per a les activitats:   DETALLADES EN L'ANNEX AL CERTIFICAT  
   

que es realitzen a:  POLÍGON INDUSTRIAL LA VALLDAN, C/ SERRA FARRIOLS, PARCEL·LA 137. 
08600 - BERGA (BARCELONA) 
POLÍGON INDUSTRIAL BERENGUER I, CL CASETA D'EN CAMP, 36-52. 
08650 - SALLENT (BARCELONA) 

   
   

Data de primera emissió: 
Data de l’ultima emissió: 

Data d'expiració: 
 

 2014-05-16 
2020-05-16 
2023-05-16 
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Abast:  La gestió de residus industrials i municipals segons autorització núm. E-
753.01:  
- Recepció, classificació, emmagatzematge dels diferents materials 
constituents de la fracció d’envasos lleugers recollida selectivament a 
l’àmbit municipal.  
- Classificació i premsat de residus de ferralla.  
- Classificació de residus de tèxtil, plàstic, vidre i d’envasos de procedència 
industria/comercial.  
- Classificació i separació de les fraccions valoritzables del residu general i 
dels residus voluminosos.  
- Descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús (VFU).  
- Classificació, garbellat i trituració de residus de la construcció.  
- Pelat de residus de cable i separació del recobriment plàstic de la part 
metàl·lica.  
- Emmagatzematge i transferència de residus perillosos i no perillosos.  
- Classificació i trituració de residus de fusta.  
- Premsat de residus de filtres d’oli.  
- Classificació, premsat i/o trituració dels residus de paper-cartró.  
- Barreja de residus de cendres amb la fracció de tot-ú (0-20mm) 
obtinguda de la trituració de residus de la construcció, en una proporció 
com a màxim del 9%.  
La gestió de residus industrials i municipals segons autorització núm. E-
1516.14:  
-Valorització de residus de paper i cartró i plàstic mitjançant classificació i 
compactació.  
-Valorització de residus de la construcció, residus voluminosos, residus 
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generals, vidre i ferralla mitjançant triatge.  
-Valorització d'envasos de fusta i altres residus de fusta, mitjançant 
classificació reparació i/o trituració i compactació dels residus de fusta.  
-Valorització de residus tèxtils mitjançant classificació i/o trituració i 
compactació.  
-Valorització d'olis vegetals usats mitjançant filtrarge i emmagatzematge.  
-Emmagatzematge i transferència de residus (CRT de residus).  
-Centre de recepció temporal de vehicles fora d'ús.  
El transport de residus especials i no especials, d'acord amb l'autorització 
T-429 en l’àmbit industrial i municipal. 

   

Data de primera emissió: 
Data de l’ultima emissió: 

Data d'expiració: 
 

 2014-05-16 
2020-05-16 
2023-05-16 
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