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Condicions d’ús 

Data de la darrera actualització: 10/12/2015 

Serveis oferts  

Residurecurs.cat és una eina gratuïta amb què empreses generadores de residus o subproductes  
que hi estan registrades poden contactar directament amb altres empreses interessades a 
reutilitzar o reciclar aquests residus o subproductes. D’aquesta manera, es contribueix a la visió 
dels residus com a recursos i s’avança cap a l’economia circular alhora que s’estalvien costos. 

Residurecurs.cat organitza sessions de difusió i formació adreçades als professionals de la gestió 
dels recursos per facilitar l’intercanvi de coneixement i contactes.  

Residurecurs.cat ofereix informació d’interès per a les empreses compromeses amb la gestió dels 
residus com a recursos, per això al web es troben casos pràctics de reutilització i altra informació 
d’interès. Així mateix, residurecurs.cat atén les consultes i dubtes que puguin tenir els usuaris.  

Modalitats i condicions d’ús a residurecurs.cat 

Poden ser usuari bàsic de residurecurs.cat  totes les persones nacionals o estrangeres que realitzin 
el registre mitjançant la pàgina web. El registre com a usuari bàsic no comporta validació de dades 
per part de l’administrador de residurecurs.cat 

Poden ser usuaris avançats totes aquelles persones vinculades a una empresa que dugui a terme 
activitat econòmica en territori nacional, sigui individual o societària, que acrediti estar constituïda 
legalment al territori espanyol. Per esdevenir usuari avançat és necessària una validació de dades 
per part de l’administrador de residurecurs.cat. 

 

 

Les dades de contacte dels usuaris anunciants són confidencials, custodiades pel Consell de 
Cambres de Comerç, i únicament accessibles de manera recíproca per altres usuaris avançats 

Què poden fer els usuaris? Usuari 
Bàsic 

Usuari 
Avançat 

Gestionar les seves dades d’usuari, rebre avisos i 
inscriure’s a les activitats 

  

Personalitzar les seves cerques d’anuncis: marcar 
anuncis favorits, definir les seves preferències de 
materials i rebre avisos al seu mail quan hi hagi nous 
anuncis. 

  

Filtrar anuncis segons la distància. ×  

Publicar tants anuncis com vulguin, veure qui s’ha 
interessat per ells i contactar-hi. 

×  

Veure les dades de contacte d’altres anunciants, 
intercanviar missatges amb ells i tancar acords. 

×  
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registrats al servei. Els usuaris han de fer un ús responsable de l’eina i del tràfic mercantil que es 
generi. No fer-ho pot suposar la denegació d’accés al servei. 

 

 

El registre es realitza mitjançant el formulari habilitat a l’efecte en www.residurecurs.cat  Per 
accedir a la plataforma web els usuaris, un cop realitzat el registre a residurecurs.cat, disposen d’un 
mot de pas i nom d’usuari que els permet accedir i gestionar el seu perfil, anuncis i contactes amb 
altres usuaris. És responsabilitat de l’usuari custodiar i no cedir a tercers les seves claus d’accés, 
així com és l’únic responsable de les accions o informació que amb la seva clau d’accés es disposin 
dins la plataforma. 

La condició d’usuari es mantindr{ indefinidament mentre es compleixin els requeriments per ser-
ho, no sent necessari que l’usuari manifesti la seva voluntat de renovar aquesta condició. L’usuari 
podrà ser deshabilitat en qualsevol moment, a petició seva mitjançant correu electrònic a 
subproductes@cambrescat.org i rebr{ confirmació a l’adreça electrònica del seu usuari. La 
deshabilitació implica que ja no podrà accedir als serveis de residurecurs.cat, que no rebrà més 
notificacions ni comunicacions de residurecurs.cat i que les seves dades no seran accessibles per 
cap usuari. 

Així mateix, un ús fraudulent, deslleial, il·legal o inapropiat de la plataforma suposarà la 
deshabilitació de l’usuari per part de l’administrador de residurecurs.cat.  

Si qualsevol document, enllaç o missatge incorporés contingut il·legal, confidencial, inexacte, 
potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals, serà esborrat pels administradors. Si 
l’usuari continua publicant contingut inadequat, l’administrador pot deshabilitar l’usuari.  

Residurecurs.cat escoltarà els suggeriments de millora dels usuaris, i podrà aplicar-los sense que 
d’això es derivi cap obligació econòmica ni compromís d’altra mena per al Consell de Cambres . 

Dades d’usuari 

L’usuari pot ometre informació no obligatòria al seu perfil o al de la seva empresa, però no pot 
publicar informació falsa ni fer-se passar per un altre; tampoc no es poden utilitzar pseudònims. 
Tota informació falsa serà esborrada pels administradors i pot comportar la deshabilitació de 
l’usuari. 

És responsabilitat de l’usuari mantenir la seva informació de contacte i la de la seva empresa 
actualitzades.  

L’usuari no pot tenir més d’un perfil personal. 

Interacció amb altres usuaris 

L’usuari no pot publicar cap missatge o document il·legal, confidencial o discriminatori. Els 
administradors de residurecurs.cat podran esborrar el contingut que considerin inadequat. Si 
l’usuari continua publicant missatges inadequats, ser{ deshabilitat. 

mailto:subproductes@cambrescat.org
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L’usuari no pot compartir o publicar contingut d’altres persones o empreses protegit per drets 
d’autor o que afecti a la privacitat de tercers. Si l’usuari ho fa, se’l enviar{ un avís per missatge 
privat, i si continua se’l deshabilitarà. 

L’usuari no pot compartir ni divulgar informació d’altres persones i empreses a que hagi accedit 
mitjançant el web. 

L’usuari no pot utilitzar marques comercials que no li pertanyin, inclosos el logotip, nom i altre 
material de residurecurs.cat. 

Si un administrador esborra contingut i l’usuari creu que ha estat un error, pot reclamar trucant al 
932174455 o a l’adreça electrònica subproductes@cambrescat.org 

Productes, promocions i notificacions 

L’usuari pot configurar les notificacions per rebre avisos quan es publiquin anuncis del seu interès 
tal i com hagi definit a l’apartat “les meves configuracions” del seu perfil, o quan rebi nous 
missatges d’altres usuaris interessats pel seu anunci. 

Es poden anunciar a residurecurs.cat ofertes i demandes de tota mena de materials residuals, restes 
d’estoc, maquin{ria, envasos, objectes i matèries primeres industrials dirigits a potencials receptors 
empresarials, tant siguin aquests materials l’objecte principal o secundari de la producció. 

El llenguatge preferent de residurecurs.cat és el català, tot i que també es pot utilitzar el castellà i 
l’anglès. 

 

Validesa de la informació 

El Consell de Cambres es reserva el dret de modificar les condicions d’ús en qualsevol moment per 
millorar-ne el funcionament; en aquest cas, les noves condicions entraran en vigor des de la seva 
publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la plataforma des d’aquella data. Els continguts de 
la plataforma, en especial les referències informatives i publicit{ries, llevat que expressament s’hi 
indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. El Consell de Cambres es reserva el 
dret d’introduir-hi modificacions o d’ometre parcialment o totalment els actuals continguts de la 
plataforma residurecurs.cat quan ho consideri oportú, i també el dret d’impedir-hi o restringir-hi 
l’accés de manera temporal o permanent. 

Ús correcte del web 

L’usuari es compromet, sota la seva responsabilitat, a utilitzar el web, els continguts i els serveis 
d’acord amb la Llei, la Nota legal i les Condicions d’Ús recollides, els bons costums i l’ordre públic. 
De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin per aquest 
mitjà amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Nota legal, que lesionin els 
interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el 
web o els seus serveis, o impedir-ne un ús satisfactori a d’altres usuaris.  

mailto:subproductes@cambrescat.org
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L’usuari es compromet a proporcionar informació veraç respecte a la seva activitat, els materials 
que anuncia i les seves dades de contacte. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no 
destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els 
documents electrònics i altres elements que es trobin en el web. L’usuari es compromet a no 
obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos 
informàtics a través dels quals el Consell de Cambres presta el servei, així com a no realitzar accions 
que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats. L’usuari es compromet a no 
introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus 
ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar 
qualsevol tipus d’alteració en els sistemes inform{tics del Consell de Cambres o de tercers.  

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gr{fics, dibuixos, arxius de so i/o 
imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material 
accessible a través del web o dels serveis que ofereix. 

Propietat intel·lectual i industrial 

Aquesta plataforma i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els 
dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els 
logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat del Consell de 
Cambres o de tercers que n’han autoritzat l’ús. La informació que contenen les p{gines d’abast 
públic està sotmesa a llicència Creative Commons. 

Usos prohibits i permesos 

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclosos qualsevol tipus de reproducció, 
distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de 
suport i mitjà, dels continguts del web, creacions i signes distintius sense l’autorització prèvia i 
expressa dels titulars respectius. 

No obstant això, l’usuari pot descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús 
personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial del Consell 
de Cambres o de tercers que han autoritzat l’ús. En especial, no pot alterar-los, modificar-los o 
suprimir-los ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significa una autorització o llicència sobre 
els drets de propietat del Consell de Cambres. Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi 
expressament el Consell de Cambres, presentar les pàgines web de residurecurs.cat o la informació 
que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una 
altra persona, empresa o entitat. És permès d’establir enllaços o hiperenllaços des de portals o llocs 
web de tercers a pàgines web de residurecurs.cat, o la que la substitueixi en el futur, sempre que la 
p{gina de tercers tingui valor informatiu i no se’n faci un ús fraudulent. 

Règim de responsabilitat 

El Consell de Cambres no es fa responsable de l’estat dels materials anunciats ni de la destinació 
que els anunciants donin a aquests residus, i gestionar-los i manipular-los de forma adient és 
sempre responsabilitat dels titulars. 

Responsabilitat de l’usuari pel que fa a la utilització de residurecurs.cat: 
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• L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui 
causar o causar-se per causa de la utilització d’aquest web i el Consell de Cambres està exonerat de 
qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. 

• L’usuari ser{ l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial 
iniciada per terceres persones contra el Consell de Cambres i basades en la utilització del web per 
part de l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumir{ totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que 
es reclamin al Consell de Cambres amb motiu de reclamacions o d’accions legals. 

Responsabilitat del Consell de Cambres pel que fa al funcionament de residurecurs.cat: 

• El Consell de Cambres exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, 
omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el 
funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes. 

• Així mateix, el Consell de Cambres s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar 
per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per 
deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per 
terceres persones per intromissions il·legítimes fora del seu control. 

Responsabilitat del Consell de Cambres pel que fa als continguts de residurecurs.cat: 

• El Consell de Cambres no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o 
pàgines web de tercers accessibles des de la plataforma residurecurs.cat, mitjançant enllaços o 
hiperenllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers 
des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços o hiperenllaços a la plataforma residurecurs.cat, ni de 
la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o 
signes distintius de residurecurs.cat, llevat que tingui l’autorització expressa del Consell de 
Cambres. 

• El Consell de Cambres i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap 
responsabilitat en relació amb la informació, els continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o 
prestats a través de la plataforma residurecurs.cat per terceres persones, entitats i usuaris, i en 
especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a això, es puguin produir per: (i) 
absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i 
suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions 
precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de 
la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels 
drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de 
publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la imatge de les persones; (vii) en general, 
l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que hi siguin aplicables i (viii) 
qualsevol decisió presa en funció de la informació subministrada a través de la plataforma 
residurecurs.cat. 

• Ni el Consell de Cambres, ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap 
responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) 
interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o 
desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues 
i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control del 
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Consell de Cambres; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de 
qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol 
altres; (iii) ús indegut o inadequat de la plataforma residurecurs.cat; (iv) errors de seguretat o 
navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades 
del navegador.  

El Consell de Cambres no assumeix cap responsabilitat ni sobre els productes i serveis ofertats pels 
usuaris de la plataforma, ni pel nivell de servei que prestin. Així mateix, el Consell de Cambres 
tampoc assumeix cap responsabilitat sobre els productes o serveis de tercers que es difonguin a 
traves de banners publicitaris, newsletters, o publicacions dels propis usuaris, tant dins la 
plataforma online com en el web residurecurs.cat  

Responsabilitat del Consell de Cambres pel que fa als enllaços de residurecurs.cat: 

• El Consell de Cambres declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del 
web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència 
d’altres fonts d’informació sobre un tema concret. 

• El Consell de Cambres s’exonera de tota responsabilitat pel funcionament dels enllaços, del 
resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la 
informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la 
informació trobada al web enllaçat. 

 

Compartir contingut i informació 

L’usuari pot compartir documents, però ha de tenir els drets corresponents i no pot mai atribuir-se 
l’autoria d’un document que no li correspon. 
L’usuari pot compartir enllaços, sempre que no corresponguin a contingut il·legal, potencialment 
ofensiu o lesiu de les llibertats personals. 
L’usuari pot compartir opinions i altres missatges de text. Tota opinió pertany només al seu autor, i 
no és representativa en cap moment de la línia de pensament del Consell de Cambres. 
El contingut abocat a residurecurs.cat ha d’estar vinculat amb l’activitat professional de l’usuari. 

Legalitat 

L’usuari ha de complir sempre amb la legalitat aplicable. Els missatges han de basar-se en un 
respecte mutu. 
L’usuari no pot promoure ni portar a terme activitats il·legals o discriminatòries dins de 
residurecurs.cat. 
L’usuari no pot enviar missatges privats no desitjats de forma indiscriminada. L’enviament massiu 
de missatges privats es considerar{ “spam” i pot ser motiu de deshabilitació de l’usuari 
responsable. 
L’usuari no pot recollir informació d’altres membres o accedir a residurecurs.cat utilitzant mitjans 
automatitzats com a bots, spiders, etc. Tampoc no pot introduir en la plataforma virus o altre 
malware. 
L’usuari no pot demanar les dades a un altre usuari, ni compartir amb altres la seva contrasenya. 
L’usuari no pot animar a altres a violar les condicions d’ús. 
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L’usuari pot reportar qualsevol il·legalitat trucant al 932174455, utilitzant el mecanisme de 
denúncia d’usuaris a la plataforma o mitjançant correu electrònic a subproductes@cambrescat.org 
per tal que l’administrador gestioni el compte de l’usuari origen d’aquesta incidència. 

mailto:subproductes@cambrescat.org

