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Nota legal 

Informació legal sobre el Consell i la Borsa de Subproductes de Catalunya 

El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (a partir 
d’ara “el Consell”, el “Consell de Cambres” o el “Consell General de Cambres” indistintament)  és una 
corporació de dret públic creada per la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de 
comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. El Consell està 
integrat per totes les Cambres de Comerç de Catalunya. 

Dades del Consell de Cambres 
Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya 
Av. Diagonal, 452-454 
08006-Barcelona 
Telèfon: 93 416 9470 
c/e: consell@cambrescat.org 
CIF: Q0801185J 

La Borsa de Subproductes de Catalunya va ser creada per les Cambres de Comerç de Catalunya el 
1992, seguint les bases tècniques recollides pel Consejo Superior de Cámaras de España per a la 
promoció d’aquests serveis com a part del Plan Cameral de Medio Ambiente. El Consell de Cambres 
gestiona la Borsa de Subproductes de Catalunya a l’empara de la Llei 4/2014, de 1 d’abril, Básica de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Indústria, Servicios y Navegación. La Borsa de Subproductes de 
Catalunya rep el suport de l’administració i es preveu a la legislació ambiental catalana. Les seves 
activitats es deriven d’un conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell de Cambres. 
Ambdues entitats en comparteixen la titularitat. 

En resposta a l’evolució del marc normatiu de la gestió dels residus la Borsa de Subproductes de 
Catalunya realitza una transformació tecnològica i operativa per poder mantenir les funcions per a 
les quals va ser creada originalment. Al mateix temps s’amplien les funcionalitats per adaptar-se a 
la realitat econòmica vigent i, així, el 2015 neix residurecurs.cat, Borsa de subproductes i matèries 
primeres. 

 

Informació legal sobre el servei residurecurs.cat Borsa de Subproductes i Matèries Primeres 

Residurecurs.cat (o residuorecurso.com o wasteresource.eu, indistintament) és una plataforma 
online del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, basada en el concepte de 
marketplace, dirigida a tot el teixit empresarial amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica i 
empresarial, fomentar la reutilització i el reciclatge, la competitivitat, la internacionalització i la 
formació mitjançant la prestació de serveis de suport. 

La titularitat de la plataforma Residurecurs.cat és del Consell General de Cambres, CIF: Q0801185J, 
qui és responsable de la custòdia de les dades i d’exercir la funció d’administrador de la plataforma. 
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Propietat intel·lectual i industrial 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, documents, fotografies, dibuixos, 
representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, imatges, sons, codis i qualsevol 
altre material així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius són propietat 
del Consell o de tercers que l'han autoritzat per a l'ús d'aquests continguts. Tot aquest material està 
a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. 

Acceptació de l'usuari 

La utilització del web per un tercer atribueix la consideració d'usuari, i suposa l'acceptació plena i 
sense reserves per part d'aquest dels termes i condicions continguts en la present Nota Legal i les 
Condicions d’Us. 

Obligacions que es deriven de l'ús del web 

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser 
considerades il·lícites o il·legals, que lesionin els drets del Consell General de Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, o de tercers. L'usuari es compromet a no fer mal ús 
d'informacions i altres materials accessibles mitjançant el web. 

Responsabilitat de l'usuari 

L'usuari del web és el responsable de les infraccions i perjudicis que es puguin causar per l'ús de la 
web. El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya queda 
exonerat de qualsevol responsabilitat derivada dels actes de l'usuari. 

Responsabilitat del Consell General de Cambres oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya pel funcionament del web 

El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya no garanteix 
que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o 
perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, 
avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, 
motivats per causes alienes al Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació 
de Catalunya, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o 
sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes 
electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones fora del control 
del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. El Consell 
General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya no garanteix la 
disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis i es reserva el dret de 
modificar unilateralment, sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així 
com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. El Consell General de 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya no serà responsable de la 
informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat. 

Protecció de dades 

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, el Consell General de Cambres de Comerç, Indústria i 
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Navegació de Catalunya us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu 
mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que s'accedeixi com a resultat de la seva 
navegació, consultes o sol·licituds realitzades mitjançant aquest web seran recollides en un fitxer 
del qual és responsable el Consell General de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya. Aquests fitxers i tota la informació recollida es troba allotjada en servidors situats a la 
Unió Europea per garantir-ne el correcte compliment de la llei. S'informa a l'usuari que les seves 
dades de navegació seran controlades per galetes (cookies). L'usuari del web dóna el seu 
consentiment i autoritza a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers 
automatitzats i el seu tractament i ús d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari enregistrat podrà exercir el dret 
d'oposició, d'accés, rectificació, cancel·lació de dades mitjançant la corresponent sol·licitud 
acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I. davant el Registre del Consell de Cambres de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya (Av. Diagonal, 452 08006 Barcelona). Així mateix, i de 
conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç 
electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de 
comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se 
al Consell de Cambres mitjançant correu electrònic a consell@cambrescat.org, a més del correu 
postal anterior. 

Jurisdicció competent 

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i 
de la Comunitat autònoma de Catalunya, amb submissió expressa als jutjats de Barcelona. Tota 
persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el 
seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol 
altre fur que li pogués correspondre. 
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