Gestió de residus sanitaris
PG residus sanitaris és una empresa familiar, amb més de 20 anys d’experiència en
la recollida i transport de residus, especialitzada en la gestió dels residus sanitaris
produïts en centres de salut.
Oferim la gestió íntegra dels residus sanitaris dels grups III i IV, així com de les agulles i el material tallant i punxant (grups III i/o IV).
Aquesta gestió inclou:
• Tramitació de la documentació específica (fitxa d’acceptació, fulls de seguiment, llibre de registre de residus) per a una correcta gestió dels residus
sanitaris.
• Subministrament dels contenidors adients a cadascun dels residus a gestionar. Contenidors homologats de diferents capacitats i per tipologia de
residus.
- Disposem de contenidors d’1 litre, 5 litres, 10 litres, 30 litres i 60 litres, dels grups III i IV.
• Etiquetatge segons normativa, per tal de saber la procedència i el destí del residu.
• Recollida dels contenidors plens dels residus.
• Transport dels residus a gestor autoritzat en vehicles autoritzats per l’Agència Catalana de Residus.
• Lliurament a gestor autoritzat.
• Retorn de la documentació acreditativa (full de seguiment) per tal de comprovar la correcta gestió del residu.

PREUS ESPECIALS PER A ASSOCIATS DE LA FEFAC

Pau Gairalt
647 531 015
pgresidusanitaris@gmail.com

PRESSUPOST DE SERVEIS PER LA
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES
DE CATALUNYA (FEFAC)

Costos:

Concepte
Gestió documentació

Cost / Unitat
--

Gestió documentació (fulls de seguiment grup II)

2,50 €

Gestió documentació (fulls de seguiment grup III)

--

Gestió documentació (fulls de seguiment residus
industrials)

3,55 €

Subministrament bosses homologades per a residus
del grup II (55X60)

0,82 €

Subministrament bosses homologades per a residus
del grup II (70X100)

1,16 €

Tractament de bossa homologada per a residus del
grup II (55X60)

4,05 €

Tractament de bossa homologada per a residus del
grup II (70X100)

5,55 €

Subministrament i tractament contenidors homologats
per residus sanitaris del Grup III d’1 litre

4,15 €

Subministrament i tractament contenidors homologats
per residus sanitaris del Grup III de 5 litres

4,88 €

Subministrament i tractament contenidors homologats
per residus sanitaris del Grup III de 10 litres

5,65 €

Subministrament i tractament contenidors homologats
per residus sanitaris del Grup III de 30 litres

13,65 €

Subministrament i tractament contenidors homologats
per residus sanitaris del Grup III de 60 litres

17,85 €

Subministrament de garrafa homologada per a líquids
del Grup IV de 5 litres

3,25 €

Subministrament de garrafa homologada per a líquids
del Grup IV de 25 litres

5,05 €

Tractament dissolvents no halogenats i alcohols,
garrafa de 5 litres

15,04 €
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Tractament dissolvents no halogenats i alcohols,
garrafa de 25 litres

56,90 €

Tractament dissolvents solucions àcides i bàsiques,
garrafa de 5 litres

15,04 €

Tractament dissolvents solucions àcides i bàsiques,
garrafa de 25 litres

56,90 €

Tractament Medicaments caducats o fora d’ús

3,95 €/Kg

Envasos buits contaminats

7,05 €/kg

Reactius de formulació i quimics

8,15 €/Kg

Servei de recollida i transport a planta autoritzada per
l’Agència de Residus de Catalunya* (Barcelona)

20 € / servei

Servei de recollida i transport a planta autoritzada per
l’Agència de Residus de Catalunya (Tarragona)**

45 € / servei

Servei de recollida i transport a planta autoritzada per
l’Agència de Residus de Catalunya (Girona)**

55 € / servei

Servei de recollida i transport a planta autoritzada per
l’Agència de Residus de Catalunya (Lleida)**

65 € / servei

Els costos no inclouen l’IVA

Forma de pagament: Els serveis es facturaran després de cada recollida.

*Preu per serveis a la ciutat de Barcelona. Dins la província, augmentaria el preu segons
distància.
** Preu variable segons cada cas dins la província.
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Annex: Autorització de l’Agència de Residus de Catalunya

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/transportistes/cgr_detall_transport.asp?CMatr=&id=T1965+++++++++&CTraDetall=&CComDetall=&NumItemsDetall=&ItemMinDetall=&CGe
storDetall=&CCodiGestorDetall=&COrd=
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FULL D’ACCEPTACIÓ DE SERVEIS
Si l’abast, el cost i termes i conclusions indicats en aquesta proposta són acceptats per
vostè/s, si us plau, indiquin la seva conformitat signant en l’espai senyalat a sota, i tornant
aquesta fulla complimentada. Els hi agrairem que confirmin l’adreça a la que hem d’enviar
les nostres factures per a la realització dels treballs i el seu número de NIF.
Per a la seva conveniència poden fer-nos arribar aquest full per mail a
pgresidusanitaris@gmail.com. Si tenen qualsevol qüestió o requereixen informació
addicional si us plau no dubtin a contactar-nos.

CLIENT:

ASSOCIACIÓ DE FARMÀCIES DE BARCELONA (AFB)

CONCEPTE:

Gestió de residus sanitaris dels Grups II, III i IV pels associats
de la AFB al carrer Casanova de Barcelona.

Acceptat i aprovat
Per:

----------------------------------------(Signatura)

----------------------------------------(Nom)
-----------------------------------------

----------------------------------------(Data)

(Càrrec)

NIF: ___________________

Adreça de facturació:
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