
9a JORNADA 
LA GESTIÓ DE RESIDUS COM 
A SUBPRODUCTE: SINERGIA 
INDUSTRIAL PER OBTENIR RECURSOS 
(B2B i casos pràctics)

PROGRAMA

9.15 - 9.30 h Recepció i acreditació dels assistents

ESPAI SUBPRODUCTES LAB

9.30 - 10 h Mostra de subproductes 

OBERTURA INSTITUCIONAL DE LA JORNADA

10 h

10.15 h

Agència de Residus de Catalunya (ARC)

Consell General de Cambres de Catalunya

PRESENTACIÓ ARC i BSC

10.30 h Situació actual del subproducte a Catalunya i funcionament de la Borsa de Subproductes de 
Catalunya (BSC)

• Maria Vidal, ARC
• Lorena Jurado, BSC

Explicació del funcionament del B2B

ESPAI DE TROBADA (B2B) / ESPAI RECURSOS

11 - 15 h

12 - 15 h

Espai de trobada (B2B) entre oferents i demandants de subproductes

Espai Recursos: casos pràctics d’empreses que presenten els residus que volen gestionar com 
a subproductes

CONSELLS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA JORNADA 

•  Per poder organitzar de manera òptima la jornada, us demanem que ompliu correctament el següent formulari 
d’inscripció: 

 http://www.arc.cat/jornades/subproductes2014

•  Recordeu que podeu portar una mostra dels residus que voleu gestionar com a subproductes i exposar-los a 
l’ESPAI SUBPRODUCTES LAB. Cal que ens ho notifiqueu al formulari d’inscripció. 

•  Inscripció gratuïta. Capacitat limitada, cal confirmar l’assistència omplint el formulari d’inscripció. 



Dijous
10 d’abril de 2014
De 9.15 a 15 h

ESADE CREAPOLIS     
Av. Torre Blanca, 57  
08173 Sant Cugat del Vallès    

L’objectiu de la jornada és posar en contacte directe les empreses que 
tenen algun residu i el volen gestionar com a subproducte amb les que el 
volen incorporar en el seu procés productiu com a matèria primera.

Aquest any disposarem de l’ESPAI SUBPRODUCTES LAB, on les empreses 
exposaran mostres dels residus que volen gestionar com a subproductes.

A més hi haurà l’ESPAI TROBADA B2B, on els oferents i demandants de 
subproductes podran relacionar-se directament.

Així mateix, a l’ESPAI RECURSOS, diferents empreses presentaran els 
seus casos pràctics, a partir dels residus que estan gestionant com a 
subproductes o que tenen intenció de gestionar com a subproductes.

http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/NucliAntic_11.jpg
http://www.cambrescat.es/
http://www.subproductes.com
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori
http://sn.esadecreapolis.com/



