
2 LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA

 

10a JORNADA 
LA GESTIÓ 
DE RESIDUS 
COM A 
SUBPRODUCTE

PROGRAMA

9 - 9.30 h Recepció i acreditació dels assistents

ESPAI SUBPRODUCTES LAB

9 - 10 h Mostra de subproductes (Espai visitable durant tota la jornada) 

OBERTURA INSTITUCIONAL DE LA JORNADA

10 h Presentació Sr. Josep Mª Tost, Director Agència de Residus de Catalunya i Sr. Narcís Bosch, 
Director Gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.

PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE SUBPRODUCTE SEGONS LA LLEI 
22/2011, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS

10.15 h Presentació Sra. Margarita Ruiz, Subdirectora General Adjunta de Residuos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

SITUACIÓ ACTUAL DEL SUBPRODUCTE A CATALUNYA I FUNCIONAMENT DE LA 
BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA

10.30 h • Sra. Maria Vidal (Cap del Departament de Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de 
Catalunya)

• Sra. Lorena Jurado (Directora de la Borsa de Subproductes de Catalunya)

11-11.30 h COFFEE BREAK

ESPAI DE TROBADA (B2B) / ESPAI AUDITORI

11.30 - 15 h Espai de trobada entre oferents i demandants de subproductes.

CONSELLS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA JORNADA 

•  Pel correcte funcionament de la jornada us demanem que ompliu el següent formulari d’inscripció: 
 http://www.arc.cat/jornades/subproductes2015
•  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. 
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Dimarts
26 de maig de 2015
De 9 a 15 h

BARCELONA ADVANCED 
INDUSTRY PARK     
c. Marie Curie, s/n
08042 Barcelona     

Aquest any celebrem els 10 anys d’organització de les jornades de gestió de 
residus com a subproductes. En les últimes edicions hem enfocat aquestes 
jornades cap a un format de trobades actives entre els productors que 
generen un residu i els receptors que els volen incorporar en el seu procés 
productiu com a matèria primera o recurs.

Després d’una presentació de la jornada  i per tal d’afavorir aquest contacte 
entre els assistents, aquests podran participar activament en diferents 
espais on trobar potencials usuaris dels subproductes.

L’ESPAI SUBPRODUCTES LAB exposarà mostres de residus, de diferents 
empreses, que es volen gestionar com a subproductes.

L’ESPAI AUDITORI serà el punt de trobada on els oferents i demandants 
de subproductes podran establir una relació directe entre ells i on diferents 
empreses presentaran els seus residus que estan gestionant com a 
subproductes o que tenen la intenció de gestionar com a subproductes.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

https://www.google.es/maps/place/Barcelona+Activa+-+Barcelona+Advanced+Industry+Park+%28BAIP%29/@41.436723,2.169169,16z/data=!4m5!1m2!2m1!1sBARCELONA+ADVANCED+INDUSTRY+PARK+++++!3m1!1s0x0000000000000000:0x11fc3c662918ebf5

