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Facturació 

 

GAA - SILVALAC 

Com a familia pensem en els que vindran després de 

nosaltres. 

GAA va néixer com una petita empresa familiar i ha evolucionat en el temps fins a convertir-se en un Grup líder 

internacional.  

 

Format per 17 Societats que operen a sectors molt diferents, complementaris entre si, sota un model d’economía 

circular que garanteix un creixement sostenible en el temps. 

 

SILVALAC és avui un referent a Espanya i en el conjunt d’Europa, les nostres solucions arriben a clients de més 

de 30 països i amb una facturació superior als 170 milions d’euros. 

 

100%  290 3 31 3 170M€ 



LA NOSTRA VISIÓ 

Promoure la circularitat dels recursos per créixer de 

manera sostenible en el temps. 

Per tant, apostem per un model d’economia circular promovent l’optimització de recursos, la 

reducció del consum de matèries primeres i l’aprofitament dels residus, reciclant-los i donant-

los una nova vida.  
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ANÀLISIS DEL CICLE DE VIDA 

Avaluem l’impacte ambiental que genera un producte 

durant totes les etapes del seu cicle de vida, 

identificant oportunitats de millora durant aquesta. 

El nostre objectiu és conèixer el rendiment ambiental dels nostres productes durant tot el procés 

(des de la fabricación de les matèries primeres fins a la fi de la vida del producte) per optimitzar-

los i així contribuir a minimitzar el seu impacte ambiental. 

FASES DEL CICLE DE VIDA DEL NOSTRE PRODUCTE 



ECOsolucions 

Solucions sostenibles que responen a un mercat cada 

vegada més conscient de la importància de cuidar i 

respectar el medi ambient. 

Les nostres gammes de producte sostenible estan especialment dissenyades per ser més eficients, 

prioritzar l’ús de materials reciclats, ser 100% reciclables, biodegradables i/o compostables. 



CERTIFICACIONS 

SILVALAC disposa de diferents acreditacions amb diferents 

entitats.  

RecyClass 



SILVALAC, S.A. 

 

MOLTES GRÀCIES 

+34 93 898 11 11 www.gocircularplastics.com 

C/ Illes Balears, 19-23  
08730 Sta. Margarida i els Monjos 
Barcelona (España) 

www.silvalac.com 
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