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Nom de la solució 
Integració a territori de l’ús de la Borsa de Subproductes de Catalunya per part de la 
industria 

Empresa 

 
Borsa de Subproductes de Catalunya 
Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya  

Contacte 

Montse Monedero 

mmonedero@cambrescat.org /0034 646600737 

www.residurecurs.cat 

Producte/servei 
Servei d’intercanvi de recursos entre industries i instrument per integrar l’ús del marketplace, Borsa 
de Subproductes, en tot el territori   

Objectiu 

Objectiu de la Borsa de Subproductes:  

1. Donar valor als recursos sobrants/subproductes del teixit productiu del territori 

2. Augmentar la competitivitat empresarial 

3. Incentivar la ecoinnovació local 

Objectiu instrument “porta a ResiduRecurs” 

4. Conjugar l’impuls local (actuacions agents territori) amb la generació d’economies 

d’escala que permetin l’eficàcia de l’economia circular entre les empreses.   

5. Augmentar la demanda i oferta local i territorial per generar més impacte, tot 

concentrant la informació en una sola eina pública.  

6. Incentivar la col.laboració público-privada en els territoris i posicionar als agents 

territorials com agents del canvi.  

Estadi Eina desenvolupada i en funcionament des de 1992  

Proposta de valor 
Descripció breu de la 
solució que s’aporta 

 
La Borsa de Subproductes és una plataforma digital d'intercanvi de recursos 
sobrants/residus/subproductes industrials. Gestionada des de 1992 pel Consell General 
de Cambres Catalunya (d'ara endavant Consell General) amb el suport del Govern de Catalunya a 
través de la Agència de Residus. 
 
Eina pública i gratuïta de millora de l'eficiència en l'ús de recursos i la reducció de residus i foment 
de la col·laboració entre empreses, visibilitzant els recursos sobrants industrials i l'exploració de 
noves oportunitats de negoci entre empreses que busquen recursos no convencionals, convertint la 
gestió circular en indicadors tangibles dels ODS o altres objectius locals. 
 
La Borsa de Subproductes compta amb aprox. 4.000 usuaris, 500 amb activitat continuada, més de 
1900 anuncis publicats, amb una mitjana de 6,48 contactes/anuncio. 
 
“L'any 2018, unes 150.000 tones de residus industrials generades, van ser reintroduïdes en el cicle 
econòmic, com a subproductes”, Josep M Tost, Director de la ARC (La Vanguardia (25/10/2020)). 
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Per a millorar aquestes xifres, durant el 2020 l'Agència Residus i el Consell General, van acordar 
unificar i connectar totes les bases d'anuncis d'ofertes i demandes de recursos sobrants industrials, 
en una única base de dades per a facilitar els intercanvis a nivell de tot Catalunya i superar les 
limitacions que suposa gestionar la circularitat en una escala local insuficient i un entorn regional 
restringit. 
 
Neix el projecte “Porta a Residurecurs” com l'avanç innovador cap a un model circular 
descentralitzat en quant a gestió, però centralitzat en quant a unificació i integració de les dades 
dels recursos industrials disponibles, en una sola base de dades. 
 
El projecte “Porta” permet la creació de múltiples “portes” d'accés a la Borsa de Subproductes, des 
de qualsevol web o plataforma dels agents locals (ajuntaments, diputacions, associacions 
empresarials, etc) visualitzant anuncis d'ofertes i demandes actualitzats i filtrats per distància i 
permetent crear de nous des de la pròpia web.  
 
Es treballa amb una única base de dades en tot el territori, incrementant exponencialment les 
opcions de trobar contraparts. En paral·lel, facilita l'accés a les dades locals sense necessitat de 
desenvolupar noves plataformes de recursos o intercanvis. 
 

Necessitat/s a les que 
respon 

1. Necessitat d’un canvi de paradigma en el tancament del cicle productiu a la industria, per 
minimització en la generació de residus i disminució en el consum de matèries primeres verges.   

2. Fort impuls del poder local a l'economia circular amb la implicació del sector industrial. 

3. Nivell local insuficient per a completar la majoria d'iniciatives de circularitat. Ofertes i demandes 
no sempre troben contrapart en el territori. 

4. Necessitat de generar economia local, territorial i de país en termes de residu= recurs, garantint 
una sortida territorial promoguda per les iniciatives locals. 

5. Falta de referents, coneixement o models aplicables als casos concrets industrials. Per contra, 
molt de coneixement acadèmic però existència de gap entre acadèmia i indústria. 

6. Necessitat d'ús d'eines comunes i base de dades compartides. 

7.  “Obligació” d’incentivar la col·laboració i la creació de sinergies entre empreses, generant 
potencials estalvis econòmics, competitivitat empresarial, possibilitat de nous models de negoci i 
disminuint l'impacte ambiental de l’ecosistema industrial.  

Amb qui podeu 
treballar/fer 
networking 

Agents a territori (ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, federació i associacions 
empresarials, associacions de polígons d’activitat econòmica i sobretot indústria.  

Oportunitats que 
ofereix la solució 

Pels agents a territori:  
 

- Disposar d'una eina potent, local i territorial d'intercanvi industrial 
- Estalvi tècnic i econòmic pe, fet de no haver de desenvolupar una eina 
- Integració senzilla i cost mínim 
- Disposar d'indicadors en matèria de circularitat i ODS 

 
Per les empreses:  

- Accés a les dades d'usuaris (empreses) i anuncis de recursos sobrants locals i de tot 
Catalunya, amb recolzament del seu agent territorial local.  
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Observacions 
Imatges 

 

 
 
 

 

 


