
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
DE NEUMÁTICOS



Gestión Medioambiental de Neumáticos (GMN) amb certi-
fi cació UNE-EN ISO 9001 i 14001, basa el seu negoci en la 
gestió integral de pneumàtics fora d’ús (PFU), separant els 
seus components i reciclant el cautxú per a ser reutilitzat.
La companyia, constituïda el 2001, és pionera en la conse-
cució de solucions de reciclatge per al seu sector a causa 
de la seva aposta per la tecnologia en el tractament del 
cautxú.
GMN pertany a COMSA Corporación, un dels principals 
grups estatals en l’àrea d’infraestructures, enginyeria , 
medi ambient i tecnologia.

01 Cel·les de triturat de pneumàtics

02 Vista de les instal·lacions de GMN a 
Maials (Lleida)

03 Zona de emmagatzematge de Bigbags
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GMN sotmet els pneumàtics a un procés de valorització material.
L’empresa és una de les poques a nivell nacional que integra totes les activitats relacionades amb la gestió del PFU, des de la recollida fi ns 
a la venda del producte reciclat.
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RECOLLIDA 01
Servei de recollida, logística i trans-
port dels pneumàtics des de tallers i 
grans centres de producció.

RECEPCIÓ 02
Recepció i classifi cació a base de la 
seva tipologia i estat.

RECUPERACIÓ 03
Recuperació de les unitats en millor 
estat per a la venda d’ocasió o per 
recautxutar.

TRITURACIÓ 04
Trituració de la resta de pneumàtics 
en mides inferiors a 150 mm.

GRANULACIÓ 05
Granulació del triturat de pneumàtic 
i obtenció de gransa de cautxú de 
diverses tipologies i granulometries.

01

04

EL PROCÉS



GMN contribueix al desenvolu-
pament sostenible a través d’una 
pràctica industrial plenament res-
pectuosa amb el medi ambient re-
ciclant el 100% del pneumàtic.
L’empresa, amb un procés paten-
tat, disposa de la seva pròpia tec-
nologia de tractament del cautxú.
Paral·lelament, col·labora de ma-
nera activa amb diverses institu-
cions educatives i de recerca, com 
universitats, el Centre per al Des-
envolupament Tècnic Industrial 
(CDTI) o el Ministeri de Medi Am-
bient, a la recerca de millores con-
tínues de productes i processos.
La seva aposta per R+D+I li per-
met adaptar-se de manera perma-
nent a les necessitats del mercat 
i exigències de qualitat dels seus 
clients.
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01 Reciclatge del 100% del pneumàtic

02 Utilització de pols de neumàtic 
en barreges bituminoses per a la 
construcció de carreteres

03 GMN disposa de la seva pròpia 
tecnologia de tractament del cautxú
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MEDI 
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GMN dedica importants esforços per detectar i crear nous mercats i productes en base a cautxú reciclat en sectors molt diversos.
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01 Paviment de seguretat

02 Camp de futbol de gespa artifi cial

03 Escocell per a arbres

04 Perfi l per l’aïllament de vibració 
ferroviària

GMN comercialitza els materials reciclats a tres grans mercats
consolidats:

- Camps de futbol de gespa artifi cial
- Llosetes i paviments de seguretat
- Betums asfàltics

Altres sectors d’interès són l’acústica d’automoció i edifi cació,
l’aïllament de vibracions o les barreges amb plàstics. 

PRODUCTES I APLICACIONS



GMN està adherida a SIGNUS, entitat sense ànim de lucre 
que regula la recollida i gestió del 80% dels pneumàtics 
utilitzats a Espanya i que vetlla per les bones pràctiques al 
sector.
L’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya va 
atorgar recentment a GMN el “Premi de Disseny per al Re-
ciclatge” dins la categoria de materials per la pols de cau-
txú dels PFU.
La seva planta a Maials (Lleida) disposa d’autoritzacions 
mediambientals per al tractament de 45.000 tones de 
pneumàtics i l’emmagatzematge de fi ns a 20.600 Tn.   
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01 GMN disposa d’un línea de 
negoci de venta de pneumàtic 
d’ocasió i per recautxutar 

02 GMN també valoritza 
materialment residus de cautxú del 
sector auxiliar de l’automòbil

03 GMN disposa d’acer provinent 
de NFU de gran qualitat utilitzat en 
foses
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QUALITAT



GMN
Gestión Medioambiental
de Neumáticos, S.L.
Polígon Industrial Piverd s/n
25179 Maials (Lleida).

T +34 973 130 000
F +34 973 130 476

gmn@gmn.es
www.gmn.es 

Gestión Medioambiental
de Neumáticos, S.L.

Filial de COMSA Medio Ambiente, 
disposa de les autoritzacions admi-
nistratives per desenvolupar la seva 
activitat. Codi de gestor núm. E-846-
04.

LOCALITZACIÓ



www.comsa.com

www.gmn.es

Una empresa de:

Compromesos amb el futur


