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BIDONS EGARABIDONS EGARA

É l i t l t f t l' à i d t i l iÉs el seu interlocutor preferent en l'envàs industrial i
comercial.
Bid E t d' i id d'Bidons Egara com a gestors d'envasos i residus d'envasos
industrials i comercials, és que realitzant accions
d'optimització dels processos, i la millora en l'eficiència, enp p , ,
tot el cicle de vida de l'envàs, i mitjançant una gestió
sostenible aconseguir per un banda l'estalvi de matèries
primeres i energia i de l'altra la reducció d'emissionsprimeres i energia i, de l altra, la reducció d emissions,
abocaments i residus.
I com Objectiu garantir la total traçabilitat en la gestióI com Objectiu garantir la total traçabilitat en la gestió
dels residus des de el seu origen fins el seu destí final.

LA MILLOR SOLUCIÓ GLOBAL EN ELS ENVASOS



CertificacionsCertificacions

íEl nostre compromís en desenvolupar la nostra activitat
de forma eficient, mitjançant la incorporació voluntària en
un Sistema Integrat de Gestió acreditat per lesun Sistema Integrat de Gestió acreditat per les
Certificacions ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i
EMAS (Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria),
i l' dh ió l d'A d l t i li l'adhesió al programa d'Acords voluntaris per a la
reducció del CO².



En XifresEn Xifres
Fundació Empleats Instal∙lació VehiclesFundació Empleats Instal lació Vehicles

1994 35 1 ha 6
ENVASOS TRACTATS 

ANUALMENT (250.000 u. / 2019)

74% Reacondicionats

26% Reciclats



Els Nostres ServeisEls Nostres Serveis

Reutilització d’envasos usats
Reacondicionament i RentatReacondicionament i Rentat
Reciclatge i Valorització

ó óReparació i Reconstrucció de IBC
Envasos Nous
Recollida d’envasos
Accessoris & Equips per EnvasosAccessoris & Equips per Envasos
Logística Inversa
Assessorament Ambiental



La Jerarquía de Residus

Bidons Egara està compromès amb les primeres etapes de

La Jerarquía de Residus

Bidons Egara, està compromès amb les primeres etapes de
la jerarquia de residus i oferint als nostres clients el millor
tractament, per tal de que puguin prioritzar aquelles línies
de gestió de més valor afegit en la gestió.



L’Economía CircularL Economía Circular

En l’envàs industrial i comercialEn l’envàs industrial i comercial



Servei IntegralServei Integral

CICLE DE VIDA 
DE L’ENVAS



ReacondicionamentReacondicionament

Bidons Egara pot gestionar els envasos usats recollida iBidons Egara, pot gestionar els envasos usats, recollida i
valorització o bé reciclats, nous, reutilitzats o bé
reconstruïts, segons el tipus o característiques:

S'ha verificat la integritat de l'envàs i eliminat els riscosS ha verificat la integritat de l envàs i eliminat els riscos
produïts pel seu ús anterior, garantint la seva nova
reutilització i allargant la seva vida útil.



IBC Nuevos

Bidons Egara i el Grup Maschiopack fabricant Global

IBC Nuevos

Bidons Egara i el Grup Maschiopack, fabricant Global
de Contenidors de 1000lts, Han creat de manera
estratègica una societat amb una nova instal·lacióg
amb maquinària d'última generació i tecnologia
innovadora, per a la fabricació de
IBC/Contenidors composts NOUS en els seusIBC/Contenidors composts NOUS en els seus
diferents models amb el més alt estàndard de qualitat.

IBC producte de la Joint Venture Grupo Maschio & Bidons Egara



La Gestió dels EnvasosLa Gestió dels Envasos

Les nostres instal·lacions estan preparades per la recepció iLes nostres instal lacions estan preparades per la recepció i
el tractament dels residus d'envasos des d'1 litre fins als
1.000 litres de capacitat, siguin metàl·lics, de plàstic i
contenidors (IBC GRG) generats per la industria ocontenidors (IBC, GRG), generats per la industria o
comerços, i té un abast de tot el cicle de vida



Sistemes de GestióSistemes de Gestió

LA GESTIO 
DELS RESIDUSDELS RESIDUS 
D’ENVASOS
amb un 

GESTOR DE 
RESIDUS 

D’ENVASOSD ENVASOS

Els envasos acollits a la disposició
addicional primera de la Llei 11/1997, s'hauran deaddicional primera de la Llei 11/1997, s hauran de
gestionar els residus d'envasos d'acord amb el que
estableix la normativa sobre residus.



Responsabilitat
En la correcta gestió dels residus

Responsabilitat
En la correcta gestió dels residus
Actualment existeix un règim de RESPONSABILITAT
DELEGADA, que permetent l'extinció de la responsabilitat
del productor/posseïdor inicial amb l’entrega del residu en
el següent actor de la cadena de gestió.
L’UE proposa un model alternatiu a l’actual en laLUE proposa un model alternatiu a l actual, en la
RESPONSABILITAT COMPARTIDA, on el productor/
posseïdor dels residus és responsable de la gestió fins la

li i ió l it ió fi l i ti l t t lseva eliminació o valorització final i garantir la total
traçabilitat des de el seu origen fins el seu destí final.

Si tens responsabilitat, tindràs
més compte amb qui lliures els
teus residus.teus residus.
PRODUCTOR GESTOR FINAL



Com ho Faig

En la gestió dels residus perillosos hi ha un

Com ho Faig

En la gestió dels residus perillosos hi ha un
moment clau i és quan es transfereix la
responsabilitat dels mateixos.

Com  s’han 
gestionat 

ó els meus 
residus

Fer la selecció de gestors de residus
que apliquin les millors tècniques
disponibles per al seu tractament.

INTERMEDIARIS

p p

PRODUCTOR
Reutilitzar

Reparar

ReconstruirINSTALACIO DE 
DESTI FINAL Reciclar

Recuperar

DESTI FINAL



Residus d’EnvasosResidus d Envasos

Les nostres instal·lacions es troben autoritzades per elsLes nostres instal·lacions es troben autoritzades per els
següents residus i per realitzar la gestió següent:
Grup 15 RESIDUS D’ENVASOS:Grup 15 RESIDUS D ENVASOS:
Codic Descripcio Residu

150102 Envasos de Plastic No Perillos150102 Envasos de Plastic No Perillos
150104 Envasos Metalics No Perillos
150105 Envasos Compostos No Perillosp
150110 Envasos que contenen restes de sustancias

perilloses o están contaminats per aquestes
Perillos

Codificació vies de gestió de valorització
R0314 – Preparació per a la reutilització de residus Plàstics
R0414 P ió l tilit ió d id dR0414  – Preparació per a la reutilització de residus de    

metalls o de compostos metàl·lics



Aceptació envasosAceptació envasos

Disposem de vehicles propis de diferents capacitatsDisposem de vehicles propis de diferents capacitats,
totalment preparats i autoritzats per al transport de residus
d’envasos.
Els envasos seran retirats segons les condicions de
recollida: etiquetes originals, tancats y buits i escorreguts.
Facilitem la recollida mitjançant el subministramentFacilitem la recollida mitjançant el subministrament
d'envasos segons la generació i tipus de residu, tenint en
compte l'espai disponible per al seu emmagatzematge.



La FinalidadLa Finalidad

La finalitat principal de l’ADR no és una altra establir unaLa finalitat principal de l’ADR no és una altra establir una
regulació integral del procés que garanteixi la seguretat i
facilitat en el transport de les mercaderies perilloses. Així

l l l ió d' i 'h d icom regula la relació d'operacions que s'han de seguir
respecte al seu desplaçament.

Respecte a la normativa del transport de residus cal
assenyalar el Reial decret 180/2015, que es regula el trasllat
de residus a l'interior del territori de l'Estat i la Lleide residus a l'interior del territori de l'Estat, i la Llei
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, i Llei 11/1997
d'envasos i residus d'envasos.

Els riscos en el transport de residus són nombrosos, per la
qual cosa tot productor de residus ha de complir amb laqual cosa tot productor de residus ha de complir amb la
normativa ADR de transports de mercaderies perilloses per
carretera.



EtiquetatEtiquetat

Tot envàs de residus perillosos ha d'estar correctamentTot envàs de residus perillosos ha d'estar correctament
etiquetat i identificat. La identificació inclou les dades del
centre productor
En 5.1.3.1 del ADR, on s'indica que els envasos buits
estaran marcats i etiquetatges com si estiguessin plens.
Ai í t i l ti t 'i l l i t dAixí mateix, en les etiquetes s'inclouen els pictogrames de
perillositat dels residus a gestionar i s'especifica el codi
corresponent per al transport de mercaderies perilloses per
carretera (ADR).
La funció de l'etiquetatge és permetre una ràpida
identificació del residu així com informar del risc associat aidentificació del residu així com informar del risc associat a
aquest, tant a l'usuari com al gestor; en aquest sentit, és
aconsellable emplenar el camp d'observacions de l'etiqueta

f ilit é i f ió d l idper a facilitar més informació dels residus.



ClasificacióClasificació
Les substàncies perilloses són les que suposen un risc

La informació sobre la seva perillositat i el

Les substàncies perilloses són les que suposen un risc
per a la seguretat i salut de les persones independentment
que es trobin en estat líquid, sòlid o gasós.
La informació sobre la seva perillositat i el
risc derivat de la seva utilització està
recollida en l'etiqueta i ampliada en la fitxa
de dades de seguretat (FDS).

Les mercaderies perilloses esLes mercaderies perilloses es
classifiquen d'acord amb la naturalesa del
risc que potencialment presenten. aquelles

èmatèries i objectes el transport dels quals
està prohibit segons el ADR o autoritzat
únicament en les condicions que aquestúnicament en les condicions que aquest
preveu; conformement a les categories
definides per la normativa vigent.



Identificació envasIdentificació envas

Exemple de marcat i etiquetatge un bidó

1A2/Y 1.4/150/02
E/E82G



Envasos Buits
Els envasos i embalatges buits inclosos els GRG/IBC i els

Envasos Buits
Els envasos i embalatges buits, inclosos els GRG/IBC i els
grans embalatges buits, que hagin contingut mercaderies
perilloses estaran sotmesos a les mateixes disposicions que
i i i l h isi estiguessin plens, tret que hagin estat preses mesures

apropiades per a evitar perills.

Els residus presents en els embalatges, rebutjats, buits,
b t l t d d i ill d lbruts seran solament de mercaderies perilloses de classes
3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9.



Envàs ONUEnvàs ONU

El transport de mercaderies perilloses s'ha d'efectuar en
envasos homologats per a productes perillosos, garantint la

tilit ió b t t l t il lit t E l t d lseva utilització amb total tranquil·litat. En el transcurs del
seu transport o en el cas d'un accident durant el
transport, els productes estaran més segurs a l'interior d'un
embalatge aprovat per l'ONU.
Abans de cada enviament, s’ha de verificar el següent:
• Els envasos interiors corresponen amb l'embalatge extern
per al qual ha estat aprovat.
• L’envas està aprovat per al mode de transport utilitzat• Lenvas està aprovat per al mode de transport utilitzat
(terrestre, ferroviari, marítim);
• L’envàs, un cop llest per enviar, respecta tots els requisits, p p , p q
definits en les instruccions d'embalatge i indicacions de la
marca d'homologació UN.



L’envas correcteL envas correcte

Escollir un envàs aprovat per tipus i capacitat necessari enEscollir un envàs aprovat per tipus i capacitat necessari, en
què tenim que comprovar:
•El certificat d'aprovació sigui vàlid per al transportEl certificat d aprovació sigui vàlid per al transport
escollit, ADR, RID i IMDG.
•Verificar el grup d'embalatge
•Per al transport de líquids en envasos de HDPE: No us fieu
amb la densitat i la pressió indicades en la marca de
l'envàs corresponen a:l envàs corresponen a:

• a proves realitzades amb aigua
• per proves de pressió hidràulica i no de vapor

Heu de veure la taula de compatibilitat química dels
diferents líquids patrons presentes en el certificat
d'aprovaciód aprovació.



Els IBCEls IBC

L'aprovació tipus de l'IBC es lliura amb el fabricant, qui és
qui ha determinat les especificacions del IBC amb la
d t ió tè i i t t l IBC f b i t ó fdocumentació tècnica, i tots els IBC fabricats són conformes
al model tipus aprovat, el seu compliment es certifica per al
marcat i el certificat de conformitat dels requisits
reglamentaris d'un tipus de IBC per al transport de matèries
perilloses.
La seva funció és la de contenir emmagatzemar iLa seva funció és la de contenir, emmagatzemar i
transportar líquids i sòlids. Estan dissenyat per la utilització
en diferents vegades, i és totalment recondicionable.
Quan es destinen al transport de les mercaderies perilloses
han de complir una sèrie de requeriments que afectaran
tant a la fabricació com a la utilització, tots han detant a la fabricació com a la utilització, tots han de
correspondre a un model tipus aprovat.



CertificacióCertificació

Mitjançant l'aplicació de les marques segons 6.1.3.1, se
certifica que els embalatges fabricats en sèrie corresponen
a la mena de construcció aprovat i que es compleixen les
condicions citades en l'homologació.
L f ió é l d i iLa seva funció és la de contenir, emmagatzemar i
transportar líquids i sòlids. Estan dissenyat per la
utilització en diferents vegades, i és totalmentutilització en diferents vegades, i és totalment
recondicionable.
L'ús correcte d'envasos homologats parla de lag p
responsabilitat i de la cura en matèria de seguretat d'una
empresa envers el medi ambient.
Per la qual cosa, els envasos homologats són més que
importants. Hi ha diferents tipus d'envasos i cadascun
depèn del material o residu que ha d'emmagatzemar



Selecció IBCSelecció IBC

L'expedidor ha de seleccionar el IBC apropiat per al seu• L'expedidor ha de seleccionar el IBC apropiat per al seu
enviament de mercaderies perilloses.

• Han de complir-se els requisits especificats en lesHan de complir se els requisits especificats en les
Instruccions d'embalatge.

• Ha d'haver estat aprovat per al grup d'embalatge de les
d i ill t tmercaderies perilloses a transportar.

• La quantitat de mercaderies perilloses no ha d'excedir la
capacitat marcada en el IBCcapacitat marcada en el IBC.

• Els IBC dels codis 21 i 31 han d'haver estat provats i
inspeccionats en cas de fugides.

• El IBC ha d'estar construït d'un material compatible amb
el bé perillós.

• Per als IBC de plàstic rígid o compost (31H o 31HZ), el
IBC està dins del període d'ús prescrit.



Avantatges de l’IBCAvantatges de l IBC

Els IBC líquids s'han dissenyat per augmentar l'efectivitat i
l'eficiència general de les aplicacions de manipulació de
fluxos de l'empresa.fluxos de l empresa.
Els avantatges que proporciona el disseny dels IBC:
Una major simplificació del moviment i manipulació; UnaUna major simplificació del moviment i manipulació; Una
capacitat d’envasat més gran; La durabilitat; Una forma
cúbica que proporciona una major organització
d'emmagatzematge i de transport; Amplia compatibilitatd emmagatzematge i de transport; Amplia compatibilitat
química i ambiental; S'ha integren dins dels processos de
producció; Reutilitzables, afavoreixen l'ús repetitiu i la vida
útil prolongadaútil prolongada.
• Els contenidors i IBC líquids comprenen quatre tipus

diferents basats en el seu material de fabricació i disseny,y,
que són: compostos, de tot plàstic rígid, acer al
carboni i acer inoxidable.



Models d’IBCModels d IBC
Els IBC Compost es fabrica ambp
polietilè d'alta densitat (PHDE) per bufat,
amb un gruix de paret més prim que els
altres models IBC, que li proporcionaaltres models IBC, que li proporciona
resistència i durabilitat. I amb un marc
d'acer que dóna estabilitat estructural i
rigidesa són adequats per al transportrigidesa, són adequats per al transport
UN i no-UN, per productes químics,
corrosius, àcids i càustics, i alimentaris
Rígids de plastic estan fabricats per
motlles de rotomoldeig al 100% d'HPDE
amb parets laterals del tanc de 10 mmp
de gruix i no presenten peces ni
components metàl·lics. Són aptes tant
per productes UN i alimentaris.per productes UN i alimentaris.
Ambdós estan homologats per a
materials de classe II a classe III.



Models d’IBCModels d IBC

Acer al carboni són resistents a la
corrosió. Els usos son l’oli, dissolvents i
lubricants i també s’utilitzen producteslubricants, i també s’utilitzen productes
de l’industria química, farmacèutica, del
petroli i de l’alimentació.
Acer inoxidable son extremadament
resistents a l’oxidació, a la corrosió i als
residus de producte residual I sonresidus de producte residual. I son
compatibles amb materials
densos, pesats, corrosius, àcids, càustics
inerts i reactius i alimentaris, inerts i reactius, i alimentaris.

Els IBC de carboni i acer inoxidable
estan homologats per a materialsg p
combustibles inflamables de les classes
I, II i III.



IBC CompostIBC Compost

GRG/IBC t b i i t i t i dGRG/IBC compost amb recipient interior de
plàstic, format per elements d'estructura en forma
d'embolcall exterior rígid envoltant un recipient interior end embolcall exterior rígid envoltant un recipient interior en
material plàstic, incloent tot equip de servei o qualsevol
altre equip d'estructura. Està confeccionat de tal forma
q e na egada assemblats l'embolcall e te io i elque, una vegada assemblats, l'embolcall exterior i el
recipient interior constitueixen un tot inseparable que és
utilitzat com a tal en les operacionsp
d'ompliment, d'emmagatzematge, de transport o de
buidatge;

Recipient interior
Recipient que ha d'estar proveït d'un embalatge exterior
per a poder exercir la seva funció de retenció.
Tot recipient interior que no sigui "rígid" és considerat com
a "flexible"



Diseny TipusDiseny Tipus

6.5.6.1.1
Cada disseny tipus de GRG/IBC haurà de passar ambCada disseny tipus de GRG/IBC haurà de passar amb
èxit les proves prescrites en aquest Capítol abans del
seu ús i ha de ser aprovat per l'autoritat competent

t it l l l ió d lque autoritza la col·locació de la marca.
El disseny tipus del GRG/IBC ho determina el disseny,
la grandària el material utilitzat i el seu gruix lala grandària, el material utilitzat i el seu gruix, la
manera de construcció i els dispositius d'ompliment i
buidatge; no obstant això, pot incloure diversos

ítractaments de la superfície.



IBC Model tipusIBC Model tipus

d l’ C Tapa superior d’omplimentBarras de
subjecció

Parts de l’IBC
construides

i 
i i t d

Envas interior de 
plàstico PHDE

suministrades
per el 

fabricant

Estructura 
exterior d’acer

Placa 
portaetiquetes exterior d acer

Vàlvula de salida

portaetiquetes

Cantoneres

Vàlvula de salida

Palet



L’Aprovació de TipusL Aprovació de Tipus

L' ió ti d i l f b i t i L'aprovació tipus es concedeix al fabricant, qui
determina les especificacions del IBC, conforme al
model tipus aprovatmodel tipus aprovat

 Aquest se certifica pel marcat i l'informe/acta a la
inspecció final
Tots els elements q e se s bstit ei en en n IBC han Tots els elements que se substitueixen en un IBC, han
de ser conformes a les especificacions: recipients i
els seus tancaments, equips d'estructura, equip de, q p , q p
Servei.

 El recipient interior rígid dels IBC no són reparables.
 Els IBC hauran de fabricar se reconstruir se reparés i Els IBC hauran de fabricar-se, reconstruir-se, reparés i

provar-se de conformitat amb un programa
d'assegurament de la qualitat, que satisfaci les
disposicions del capitul 6.5 de l’ADR.



ECOIBCECOIBC

BIDONS EGARA com empresa reconstructora i esta
inscrita en el Registre de contrasenyes i fabricants de les

it t d t t ( i b l t ) i l lunitats de transport (envasos i embalatges) especials per al
transport de mercaderies perilloses del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme.
Com a requisits han de disposar d'un programa
d'assegurament de la qualitat, i mantenir un sistema de
gestió de qualitat que compleixi amb ISO 9001 quegestió de qualitat que compleixi amb ISO 9001, que
proporciona uns procediments a seguir, i han d'estar
degudament certificat.
Ha elaborat una documentació descriptiva, ha demostrat
que te l’estructura i l’organització adecuada per construir els
i obtenir l’aprovació de Tipo de un IBC.i obtenir l aprovació de Tipo de un IBC.



ECOIBCECOIBC

BIDONS EGARA S L en la se a millo a contín a iBIDONS EGARA, S.L., en la seva millora contínua i
innovació dins dels seus processos de gestió, en tota la seva
gamma de productes i serveis. Ha desenvolupat aquest nou

d l d id /IBC d 1 000L fmodel de contenidor/IBC compost de 1.000Lts., conforme
amb els requisits per al transport de mercaderies perilloses
E à R ïEnvàs Reconstruït:
IBC Compost amb recipient interior de plàstic
Components:
R i i t i t i NOVA b Gàbi t i i P l t RECON (R t)Recipient interior: NOVA amb Gàbia exterior i Palet: RECON (Reparat)
Model Tipus G‐779 G‐780

Fabricant

Envas Interior
Gabia exterior
Palet

Maschiopack
Schütz
Schütz

Maschiopack
Mauser
MauserPalet Schütz Mauser

Amb els models de palets: Fusta, Híbrid i de Plàstic



ECOIBCECOIBC

TUV-Rheinland organisme
acreditat per a realitzar
proves reglamentàries iproves reglamentàries i
emetre aprovacions en
Contenidors / IBC destinats
l t t d d i al transport de mercaderies

perilloses. I també de la
inspecció periòdica de

l d l bili d lcontrol de la traçabilitat del
procés de producció està
correctament garantit.

Certifica: L'aprovació de tipus
l'IBC model ECOIBC com hal IBC model ECOIBC com ha 

Homologat UN, per al transport
de matèries perilloses



Aprovació ONUAprovació ONU

L'organisme acreditat efectuarà les proves / assaigsL'organisme acreditat efectuarà les proves / assaigs
necessaris per a verificar la conformitat del disseny /
prototip, generant les actes d'aprovació per embalatges o
IBC d ti t l t t d d i illIBC destinats al transport de mercaderies perilloses.
D'acord amb les regulacions aplicables per als diferents
modes de transport per carretera (ADR) marítim (IMDG) imodes de transport per carretera (ADR), marítim (IMDG) i
ferrocarril (RID). La construcció d'IBC ha de complir
amb els requisits dels capítols 6.5.
Després d'obtenir els resultats de les proves i la revisió del
sistema de control de qualitat per la certificació ISO 9001,
s'emet un certificat d'aprovació de l'IBC amb un model dep
marcat que es col·locarà en els IBC.
L'organisme de control realitzarà la conformitat de la

d ió i l d d t é d'producció en serie, almenys, cada dos anys, a través d'un
mostreig dels prototips aprovats i la realització de
determinats assajos.



El Certificat ONUEl Certificat ONU

Conformitat amb el model tipusConformitat amb el model tipus
El certificat d’homologació on s’ha indica que el
GRG/IBC és conforme als requeriments del ADR ambGRG/IBC és conforme als requeriments del ADR, amb
l’ejecució dels diferents assatjos i proves fetes amb èxit
i que satisfà els condicions esmentades en el certificat
d'h l ió d d l tid'homologació de model tipus.



Assajos i ProvesAssajos i Proves

Es realitzaran les següents proves i són part delEs realitzaran les següents proves i són part del
procés d'aprovació per al transport de mercaderies
perilloses:

Estanqueitat Vibració

p

Estanqueitat

CaigudaCa guda

Resistència

Apilament

Resistència
QuímicaElevació

Pressiò
Hidràulica



Marques UNMarques UN

Aprovació de les marques UN que hauran d'estar
col·locades sobre el IBC conformes a la certificació
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L’EmbalatgeL Embalatge

L’utilització dels envasos per a una matèria particularL’utilització dels envasos per a una matèria particular
d’envasat, està sotmès a les restriccions de la Taula A de el
capítol 3.2 i a les instruccions d'embalatge de el capítol 4.1.
Als efectes d'embalatge, les matèries que no són de les
classes 1, 2, 5.2, 6.2 ni 7, ni les matèries
autorreactives de la classe 4 1 s'assignen a grupsautorreactives de la classe 4.1, s assignen a grups
d'embalatge segons el grau de perill que presenten:

Grup d’embalatge I Materies molt perillosesGrup d embalatge I Materies molt perilloses
Grup d’embalatge II Materies mitjanament perilloses
Grup d’embalatge III Materies que presenten un grau

El grup és el que determina el grau de severitat de les

Grup d embalatge III Materies que presenten un grau 
menor de perillositat

El grup és el que determina el grau de severitat de les
proves d'homologació.



PHDE de l’IBCPHDE de l IBC

S'ha de tenir en compte que cap material és
completament resistent a tot. El plàstic de polietilè
d’ lt d it t (PHDE) é tibl b ld’alta densitat (PHDE), no és compatible amb alguns
productes químics.
Possibles situacions que es podrien produir:Possibles situacions que es podrien produir:
• Corrosió

D f t d l' à• Defectes de l'envàs
• Formació de gasos perillosos

ó• Degradació del material.
Sempre hem de certificar la compatibilitat de l'IBC en
l'emmagatzematge i del material que ha de contenirl'emmagatzematge i del material que ha de contenir.



Compatibilitat químicaCompatibilitat química 

La p o a de la compatibilitat q ímica s’ha ealit at peLa prova de la compatibilitat química s’ha realitzat per
als líquids estàndard següents

D it tLíquids estàndard Densitat max. 
Kg/l.

Aigua 1,9g ,
White Spirit‐ Barreja d’hidrocarburs 1,4
Àcid Nítric 55% de concentració 1,5
Acetat de butil en solució 1,4
Àcid Acètic 1,4

Si el líquid estàndard amb el qual assimilà el producte,

Tensioactiu solució humectant 1,4

q q p ,
no està present en aquesta taula, no es pot utilitzar
l'embalatge.



Instruccions d’EmbalatgeInstruccions d Embalatge

S’especifiquen per cada classe• S’especifiquen per cada classe
• Estan dividides en tres subseccions segons el tipus

d’embalatge, segons siguin RID o per ADR.d embalatge, segons siguin RID o per ADR.
Per envasos, codi que comença per P o R
Per IBC/GRG, codi que comença per IBC
P GE di LPPer GE, codi que comença per LP

• Disposicions especifiques, segons siguin RID o per ADR.
Per envasos codi PP o RRPer envasos, codi PP o RR
Per IBC/GRG, codi B o BB
Per GE, codi L

Columna (8) Instruccions d’embalatge
Columna (9a) Disposicions especials d’embalatgeColumna (9a) Disposicions especials d’embalatge
Columna (9b) Disposicions d'embalatge en comú



Caducitat HomologacióCaducitat Homologació
El temps d'utilització admès per al transport deEl temps d utilització admès per al transport de
mercaderies perilloses és de cinc anys a comptar de la
data de fabricació dels recipients per als bidons de
là i l j i d là i i l GRG / IBC d là iplàstic, els jerricans de plàstic i els GRG / IBC de plàstic

rígid i GRG / IBC compostos amb recipient interior de
plàstic, llevat que sigui prescrita una durada més curtaplàstic, llevat que sigui prescrita una durada més curta
tenint en compte la matèria a transportar

IBC02 INSTRUCCIONS D'EMBALATGE
Disposició especial d'embalatge:
B15 Pel núm ONU 2031 amb més de el 55% d'àcid nítricB15 Pel núm ONU 2031 amb més de el 55% d àcid nítric,
el període autoritzat d'utilització de GRG / IBC de plàstic
rígid i de GRG / IBC compostos amb un recipient interior
de plàstic rígid serà de dos anys a partir de la data de
fabricació.



InspeccióInspecció

A satisfacció de l'autoritat competentA satisfacció de l'autoritat competent
Abans de la seva entrada en servei i com a màxim, cada
cinc anys, es revisaran els IBC:cinc anys, es revisaran els IBC:
• La conformitat amb el tipus de disseny, inclosos els
requisits de marcatge
• estat intern i extern
• el bon funcionament dels equips de servei.
En intervals no superiors a 2,5 anys:
• cal inspeccionar l'estat exterior
• El bon funcionament dels equips de servei
• Es revisarà l'IBC per assegurar-se que compleix en tots els

t l f it t b l di ti iaspectes la seva conformitat amb el disseny tipus i
marques.



Prova d’estanqueitatProva d estanqueitat

Tot IBC fabricat, reconstruït, reparat, que s'utilitza per al
transport de líquids, o per sòlids, hauran de realitzar unatransport de líquids, o per sòlids, hauran de realitzar una
prova d'estanquitat apropiada (aire a = o <0,2 bars o en
cas de metall amb costures i juntes revestides amb una
solució de sabó) Aquesta prova formarà part del programasolució de sabó). Aquesta prova formarà part del programa
de garantia de la qualitat, cada vegada que:
a) Abans de la seva primera utilització per al transport
b) En intervals que no superin els 2,5 anys.



Fi de l'HomologacióFi de l Homologació

Data de venciment de l'últim assaig o inspecció
periòdics. ADR 4.1.2.2
Cap IBC podrà se omplert ni transportar se després de laCap IBC podrà se omplert ni transportar-se després de la
seva data de venciment,
No obstant això, si un IBC s'ha omplert abans de la data deNo obstant això, si un IBC s ha omplert abans de la data de
venciment, es podrà transportar durant un període
màxim de tres mesos.
A é IBC d à t t tA més, un IBC podrà ser transportat:
a) després de buidar-lo però abans de netejar-lo, per ser
omplert de nou; iomplert de nou; i
b) durant un període no superior a sis mesos a fi de
permetre la devolució de les mercaderies perilloses per a la

ó èseva adequada eliminació o reciclatge. La referència a
aquesta exempció ha de constar en la carta de port.



Actuacions IBCActuacions IBC

Un IBC haura d'estar sempre conforma al model tipusUn IBC haura d'estar sempre conforma al model tipus
aprovat, qualsevol canvi que es produeixi, pot afectar els
requeriments de l'ADR, el que implicaria que l'IBC deixaria
d f i d i tilit t l t t fide ser conforma i no podria ser utilitzat per al transport, fins
que no es realitzi un reacondicionament.
El reacondicionament són les actuacions que s'han de ferEl reacondicionament són les actuacions que s han de fer
sobre l'IBC que no es conforma amb el tipus aprovat,
perquè torni a ser conforma, permitja de les operacions de:
• Manteniment rutinari
• Reparació,
S’ha aconsegueixen resoldre els danys que es produeixen
durant la seva manipulació i transport.
Que és poden produir en el recipient interior de plàstic enQue és poden produir en el recipient interior de plàstic, en
l'equip d'estructura (gàbia d'acer i palet) i equips de servei
(vàlvula de buidat i tapes)



Actuacions IBCActuacions IBC
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Procés RecondicionatProcés Recondicionat



Reutilizació de l’IBCReutilizació de l IBC

Els IBC epa ats i els econst ïts amb n no ecipientEls IBC reparats i els reconstruïts amb un nou recipient
interior de HPDE tenen les característiques d’un IBC
nou i no presenten cap restricció d’ús.p p
No és el cas d'un IBC rentat
Un IBC rentat, és adequat per a moltes aplicacionsUn IBC rentat, és adequat per a moltes aplicacions
industrials, com l'envasat de productes químics, neteja
i detergents, lubricants, i recuperació de residus.
Però compte, que el HDPE és un material
permeable. Això vol dir que tot i una neteja
exhaustiva aquests IBC reciclats poden retenirexhaustiva, aquests IBC reciclats poden retenir
molècules del producte anteriorment envasat.
Això implica que no s'han d’utilitzar per envasarAixò implica que no s han d utilitzar per envasar
productes sensibles, aigua (reg de jardins), productes
alimentaris, cosmètics o productes farmacèutics.
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RD 97/2014RD 97/2014

Article 8 Envasos embalatges grans recipients per a• Article 8. Envasos, embalatges, grans recipients per a
granel (IBC/*GRG) i grans embalatges.

7. Els IBC/*GRG reconstruïts o reparats, hauran de complir7. Els IBC/ GRG reconstruïts o reparats, hauran de complir
les especificacions tècniques exigides pel ADR, en el seu
capítol 6.5.
E t t l d IBC/*GRG l i i t dEn tots els casos de IBC/*GRG, els cossos o recipient de
plàstic rígid i els recipients dels IBC/*GRG compostos,
danyats o simplement renovats o reemplaçats, seran de la
marca del fabricant original.
En el cas de no poder obtenir els recipients del fabricant
original i s'utilitzés un altre cos o recipient diferent d'unoriginal i s utilitzés un altre cos o recipient diferent d un
fabricant. En tot cas, el IBC/GRG complirà les proves
que exigeix el capítol 6.5 del ADR, havent-se
d' bt i ti ld'obtenir un nou tipus espanyol.



Recipientes InterioresRecipientes Interiores

Els recipients interiors que pertanyin a un model de tipus deEls recipients interiors que pertanyin a un model de tipus de
GRG/IBC compost hauran d'estar identificats per les
marques que s'estableixen en 6.5.2.1.1 b), c), d), on la data

f i l d t d f b i ió d l i i t i t i des refereix a la data de fabricació del recipient interior de
plàstic, e) i f)

MARQUES EN EL RECIPIENT INTERIOR HOMOLOGAT 

 

LOGOTIP FABRICANT APTE ALIMENTARI 

HOMOLOGACIO TIPUS APROVAT DATA FABRICACIO



L’IdentificacióL Identificació

El IBC d là ti í id t bli ió d tEls IBC de plàstic rígid no tenen cap obligació de portar
una placa amb les
marques de numeraciómarques de numeració
com porten els IBC
metàl·lics.
Els IBC de plàstic rígid no és obligatori que tinguin
assignat un num. de sèrie no es poden distingir entre si
els IBC d'una mateixa aprovació tipus tots tenen lesels IBC d'una mateixa aprovació tipus, tots tenen les
mateixes marques, excepte la data de fabricació
(mes/any). Dificulten el seu control dels requeriments( y) q
exigibles per a mantenir la certificació del IBC.



Marca PrincipalMarca Principal

T t IBC h à d t d d d iTot IBC haurà de portar una marca de manera duradora i
llegible, situada en un lloc visible.
) El í b l ONU b l ta) El símbol ONU embalatges

b) Tipus d’embalatge.
c) El grup d'embalatge.) g p g
d) El mes i any de fabricació
e) El país de fabricació
f) El nom del fabricador i especificacions de l'autoritatf) El nom del fabricador i especificacions de l autoritat

d'homologació
g) La càrrega màxima d'aplicat (apareixeria un 0 si no es

pogués apilar)
h) La càrrega màxima admissible Kg
En cap cas s'admet la modificació o substitució del marcat
que ha de col·locar el fabricant



Marca AdicionalMarca Adicional

El IBC h d t é d l i i l lEls IBC hauran de portar a més de la marca principal les
indicacions següents, en una placa resistent a la corrosió i
fixada, en lloc accessible per a la seva inspecció.fixada, en lloc accessible per a la seva inspecció.
 Capacitat en litres
 El pes en buit (la tara en Kg)p ( g)
 Presion de la prova d'estanquitat KPa
 El mes i any ultima prova d'estanquitat
 El mes i any de la ultima inspecció El mes i any de la ultima inspecció
 Càrrega màxima d'apilament
La prova d'estanquitat s’indicaria si procedeix i de laLa prova d estanquitat s indicaria si procedeix, i de la
ultima inspecció, han d’estar indicades en les plaques
adherides a l'estructura en els IBC.
Cada IBC haurà d'estar conforme en tots els conceptes al
model tipus que fa referència



Manteniment RutinariManteniment Rutinari

Un IBC, sotmès a manteniment rutinari (recondicionat)
h à d d d bl b l lhaurà de marcar de manera durable, sobre la placa, prop
de la marca UN del disseny tipus del fabricador, el
següent:següent:

a) l'Estat en el qual es realitzi el manteniment rutinari; i
b) l l í b l t it t d l t h ib) el nom o el símbol autoritzat de la part que hagi
realitzat el manteniment rutinari.

Abans del seu entra en servei s'haurà de realitzar la prova
d'estanquitat



ReparacióReparació

U GRG/IBC üè i d' ió h d' f iUn GRG/IBC, a conseqüència d'una reparació ha d'afegir
les marques amb les indicacions, de manera durable en el
IBC, al costat de la marca , següents:IBC, al costat de la marca , següents:

a) El país de fabricació
b) El nom o símbol a to it at q e ha ealit at les p o es ib) El nom o símbol autoritzat que ha realitzat les proves i

inspeccions
c) El mes i any de les proves i inspeccions) y p p

Abans de la seva entra en servei s'haurà de realitzar la
prova d'estanquitatprova d estanquitat

Cada IBC haurà d'estar conforme en tots els conceptes al
model tipus que fa referència



ReconstruitReconstruit

GRG/IBCGRG/IBC
a) obtingut de la producció d'un tipus conforme ONU, a
partir d'un tipus no conforme; opartir d un tipus no conforme; o
b) obtingut de la transformació d'un tipus conforme ONU
en un altre tipus conforme.
Per exemple: quan és substitueix un recipient d'un IBC
per un altre corresponent a un altre fabricant o a un altre
aprovació tipusaprovació tipus.
Els GRG/IBC reconstruïts se sotmeten a les mateixes
disposicions del ADR que els IBC (6 5)disposicions del ADR que els IBC (6.5).
En el cas dels GRG/*IBC reconstruïts, les marques
principal i addicionals indicades es retiraran del IBCprincipal i addicionals, indicades es retiraran del IBC
original, i s'aplicaran marques noves de conformitat amb
el ADR.



Recipient InteriorRecipient Interior

U IBC t b R i i t i t i dif t l tiUn IBC reparat amb Recipient interior diferent al tipus
aprovat.
El IBC NO és conforme amb el model aprovat per alEl IBC NO és conforme amb el model aprovat per al
transport de Matèries perilloses.

S'ha d' tilit a n Recipient inte io q e co espong i alS'ha d'utilitzar un Recipient interior que correspongui al
tipus aprovat subministrat pel fabricant.
S'hauria d'eliminar les marques originals i identificacionsq g
originals del fabricant. Passaria a ser un IBC NO-UN.

 No s'ha de col·locar el marcat corresponent a un No s ha de col·locar el marcat corresponent a un
fabricant en l'estructura d'un IBC fabricat per un altre,
encara que s'hagi substituït el recipient interior per un
altre que pertanyi a aquest ultim.



Equip d’EstructuraEquip d Estructura

Un IBC amb substitució de l'equip d'estructura per
un altre que no compleix les especificacions del fabricant.un altre que no compleix les especificacions del fabricant.
El IBC NO és conforme amb el model aprovat per al
transport de Matèries perilloses.

S'ha d'utilitzar una estructura que correspongui al tipus
aprovat.p
L'equip d'estructura afecta a la resistència del GRG/IBC
En aquest cas es consideraria un manteniment rutinari.

S'hauria d'eliminar les marques originals i identificacions
originals del fabricant. Passaria a ser un IBC NO-UN.



Equips de serveiEquips de servei 

U IBC b b tit ió d l i d i (TUn IBC amb substitució dels equips de servei (Tapes
o tancaments, incloent les juntes) que no compleix les
especificacions del fabricant.especificacions del fabricant.
El IBC NO és conforme amb el model aprovat per al
transport de Matèries perilloses.

S'ha d'utilitzar equips de servei del mateix fabricant que
correspongui al tipus aprovat i les especificacions.
L' i d i d i tilit d dif t d lL'equip de servei es podria utilitzar de diferents del
fabricador, si l'indiqués en les especificacions .
En aquest cas es consideraria un manteniment rutinari.En aquest cas es consideraria un manteniment rutinari.

Una vegada substituïts no es corresponguessin amb el
model tipus S'hauria d'eliminar les marques originals imodel tipus S hauria d eliminar les marques originals i
identificacions originals del fabricant. Passaria a ser un
IBC NO-UN.



Verificació d’un IBCVerificació d un IBC

El E did / d h d ifi l IBCEls Expedidors/carregadors, han de verificar que els IBC
són conformes, la utilització de IBC no conformes, pot
ocasionar una disminució de la seguretat en el transport iocasionar una disminució de la seguretat en el transport i
possibilitats de sancions.
• Sol·licitar al fabricant la documentació tècnica de l’IBC

S’ha de comp o a la confo mitat de l’IBC al model• S’ha de comprovar la conformitat de l’IBC al model
tipus abans de la seva utilització, les operacions
realitzades, les marques, q
complementàries, especialment si siguin substituït:
• dels envasos interiors la marca principal que ha de

correspondre amb l'estructuracorrespondre amb l estructura
• Dels components comprovar que aquests tenen la

mateixa forma i dimensions
Els destinataris i descarregadors també haurien de
comprovar que són conformes, marques i Rgto. APQ.



Sancions IncomplimentSancions Incompliment



La Petjada de Carboni

ESTALVIEM EN EMISSIONS DE CO₂

La Petjada de Carboni

ESTALVIEM EN EMISSIONS DE CO₂ 
APOSTEM PER L’ENVAS REACONDICIONAT EN 

COMPARACIÓ D’UN ENVAS FABRICAT NOUCOMPARACIÓ D UN ENVAS FABRICAT NOU

67% 20% 36% 61%

IBC        
CAPSULA NOVA

IBC 
REACONDICIONAT

BIDO METALIC    
DE 2 TAPS

BIDO METALIC 
DE TAPA OBERTA

67% 20% 36% 61%
Base del cálculo: "Evaluación del ciclo de vida de envases industriales recientemente fabricados y reacondicionados" (2014) recopilada por Ernst
& Young iA de la Reusable Industrial Packaging Association, EE. UU.



SostenibilitatSostenibilitat
 No és massa tard, encara tenim una segona oportunitat No és massa tard, encara tenim una segona oportunitat

“El desenvolupament industrial
ha de ser compatible amb laha de ser compatible amb la
preservació de l'entorn natural”



ContacteContacte

Pe a q alse ol ampliació de l’info mació o cons ltaPer a qualsevol ampliació de l’informació o consulta,
respecte als nostres productes i servei.

SERVEI D’ATENCIO MEDIAMBIENTALSERVEI D’ATENCIO MEDIAMBIENTAL

93 780 43 88 93 788 60 2093.780.43.88 93.788.60.20

Narcis Monturiol 6-8, Pol. Can Tries
08232-Viladecavalls

comercial@bidonsegara.comg

Visiteu la nostra Pagina Web:g
www.bidonsegara.com


