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Agenda Taller 3

9.00. Recepció assistents

Bloc 1

9.30. Repàs Tallers 01 i 02 + discussió dubtes. 

10.00 Convèncer el teixit empresarial. 

10.20. Marc metodològic (passos 2 – 3 – 4 i exemples d’aplicació)

11.30. Descans-cafè

Bloc 2

12.00. Presentació experiències municipis.

13.30. Presentació seminaris tècnics i recollida preguntes. 

14.00. Tancament



Repàs tallers 1-2
Taller 3
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Què hem après en 
els tallers 1 i 2?
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Repàs
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MATÈRIES 
PRIMERES

FABRICACIÓ

Materials, 
components, 

productes

VENDA I PRESTACIÓ 
DE SERVEIS

ÚS

RESIDU

Reciclatge

Remanufactura

Entorn biofísic

Entorn biofísic

Valorització energètica

Simbiosi 
industrial

Compostatge
Digestió anaeròbia

Biogàs

Manteniment
Reparació
Reaprofitament

Reutilització
Redistribució

Ecodisseny i ecoinnovació
Nous models de negoci

Servitització

Consum col·laboratiu

Incentius econòmics
Instruments de regulació

És un model econòmic orientat a l’assoliment de 
sistemes de producció i consum més eficients i 
resilients, que preservin els recursos dins d’un 
cicle continu i n’optimitzin el seu valor. 

Concepte i principis guia

El rol dels ajuntaments

Estratègies

Visió sistèmica 

Participació multi-agent

Innovació

Col·laboració, confiança, cooperació

Optimització del valor del recurs

Compartir informació

Governança compartida 

Planificació integrada

Focus en el territori



PASSAR A L’ACCIÓ

DEFINIR ESTRATÈGIES ECONOMIA CIRCULAR

COMPRENDRE EL METABOLISME DELS SECTORS CLAU

ENTENDRE EL PUNT DE PARTIDA

1.1. Anàlisi maduresa ens local

1.4. Establiment objectius i planificació

1.5. Selecció sectors prioritaris

2.1. Estimació preliminar metabolisme sectors

2.2. Selecció subsectors estratègics

3.1. Identificar

3.2. Prioritzar

3.3. Aprofundir

3.4. Full de ruta

4.1. Implementació

4.2. Seguiment i scaling-up

1.2. Anàlisi del territori

1.3. Anàlisi polític

1.6. Creació comissió seguiment



Comprendre el 
procés i entendre la 
seva complexitat.

8

A tenir en compte...

8



Importància del 
llenguatge i de la 
exemplificació.
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A tenir en compte...
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El paper de 
l’administració 
com a facilitador.

10

A tenir en compte...
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Dubtes, problemes, comentaris sobre el PAS 1?

11

Repàs

11

1. Anàlisi maduresa ens local

2. Anàlisi territori

3. Anàlisi polític

4. Establiment objectius i planificació

5. Selecció sectors prioritaris

6. Creació comissió seguiment



ANÀLISI MADURESA ENS LOCAL

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



ANÀLISI MADURESA ENS LOCAL

Notes i reflexions internes

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



ANÀLISI DEL TERRITORI

Quins elements del territori es poden posar en valor? Quines iniciatives d’economia circular ja s’han
implementat al municipi, amb o sense participació de 
l’administració? 

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



ANÀLISI POLÍTIC

Quines són les prioritats de l’agenda política a nivell d’economia circular i sostenibilitat que afectin al teu municipi? 

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



ESTABLIMENT OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ

Quines són les expectatives o els objectius del grup
líder? 

Quin horitzó temporal es planteja per desenvolupar la 
iniciativa? 

Quines persones de l’ajuntament inicien i lideren el 
projecte?

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



SELECCIÓ SECTORS PRIORITARIS

Quins sectors econòmics tenen més pes a l’economia
local? 

Potencials sectors (CCAE 2009)

Quins sectors econòmics del teu municipi tenen un major potencial de circularitat? 

•

•

•

•

•

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



SELECCIÓ SECTORS PRIORITARIS

Pes en l’economia local 
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Representació gràfica

Afegeix l’administració pública local 
com un sector addicional. 

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Quins agents clau del territori haurien de formar part de la comissió de 
seguiment? 

Material adaptat per al taller, a partir de recursos elaborats per Simbiosy (pas 1) i inèdit (passos 2 a 6), en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



Sensibilitzar sobre 
l’economia circular 
entre el teixit 
empresarial
Taller 3

20



Consideracions prèvies

Sensibilitzar el teixit empresarial

21

• Els ajuntaments, en el rol de facilitadors, no són (ni han de ser) experts, 
però sí que és important que maneguin exemples, que coneguin casos 
pràctics, per poder fer arribar millor el missatge en els primers contactes

• Revisant literatura i guies sobre l’economia circular, trobarem exemples 
d’empreses que han implementat l’economia circular però... I a Catalunya? 
Qui està fent què en economia circular a Catalunya actualment?

Objectius de l’estudi:
• Mapeig de les empreses que ofereixen solucions 

per l’economia circular a Catalunya, segmentació i 
quantificació

• Identificació d’oportunitats d’aquestes empreses en 
internacionalització i innovació, així com 
identificació d’oportunitats en inversió estrangera.

Es recullen també reflexions sobre l’estat 
d’implementació de l’economia circular als sectors 
Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya. 



Estat d’implementació de l’economia circular 
en Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya

22

Principals casos de demanda analitzats

Casos analitzats a través 
d’informació obtinguda per:
• Entrevistes
• Premsa, articles publicades 

en portals web
• Pròpies webs i reports de les 

empreses



Estat d’implementació de l’economia circular 
en Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya

23

Principals conclusions extretes

• El grau d’implementació va molt lligat al negoci analitzat i la posició que 
ocupen les empreses a la cadena de valor: la indústria transformadora 
alimentària ha treballat tradicionalment processos que avui podríem 
etiquetar com a economia circular mentre que al sector de la moda la seva 
implementació és recent, però en alt creixement

Font: Modaes (Estudi d’ACCIÓ – Unitat d’Intel·ligència i estratègia competitiva, Cluster Development) 



Estat d’implementació de l’economia circular 
en Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya

24

Principals conclusions extretes

• El grau d’implementació va molt lligat al negoci analitzat i la posició que ocupen les 
empreses a la cadena de valor

• Les àrees de millora treballades tenen a veure sobretot amb els àmbits de 
l’aigua i de l’ús d’energies renovables. La prevenció, millor gestió i 
valorització de residus és l’àmbit creixent 
actualment, mentre que la generació de 
nous models de negoci és encara anecdòtic. 

Font: ACCIÓ – Unitat d’Intel·ligència i estratègia competitiva (Cluster Development)



Estat d’implementació de l’economia circular 
en Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya

25

Principals conclusions extretes

• El grau d’implementació va molt lligat al negoci analitzat i la posició que ocupen les 
empreses a la cadena de valor

• Les àrees de millora treballades tenen a veure sobretot amb els àmbits de l’aigua i 
de l’ús d’energies renovables. 

• Els casos empresarials es segmenten 
segons grau de maduresa de les 
iniciatives implementades i el nivell 
d’ “aposta” per economia circular

Font: ACCIÓ – Unitat d’Intel·ligència i estratègia competitiva (Cluster Development)



Estat d’implementació de l’economia circular 
en Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya
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Principals conclusions extretes

• El grau d’implementació va molt lligat al negoci analitzat i la posició que ocupen les 
empreses a la cadena de valor

• Les àrees de millora treballades tenen a veure sobretot amb els àmbits de l’aigua i 
de l’ús d’energies renovables. 

• Els casos empresarials es segmenten 
segons grau de maduresa de les 
iniciatives implementades i el nivell 
d’ “aposta” per economia circular

Font: ACCIÓ – Unitat d’Intel·ligència i estratègia competitiva (Cluster Development) 



Estat d’implementació de l’economia circular 
en Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya
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Principals conclusions extretes

• El grau d’implementació va molt lligat al negoci analitzat i la posició que ocupen les 
empreses a la cadena de valor

• Les àrees de millora treballades tenen a veure sobretot amb els àmbits de l’aigua i 
de l’ús d’energies renovables 

• Els casos empresarials es segmenten segons el grau de maduresa de les iniciatives 
implementades i nivell d’ “aposta” per economia circular

• L’evidència que té sentit implementar l’economia circular ve marcada 
perquè ho demana el negoci, perquè cada cop més serà un criteri del client 
final (i no tant aspectes purament econòmics).

Font: ACCIÓ – Unitat d’Intel·ligència i estratègia competitiva (Cluster Development)

1. Packaging de marca pròpia 100% de fibra natural 

2. Certificat Cradle-to-Cradle en algun dels seus productes 

3. Estrictes criteris de selecció sobre packaging i materials en la selecció 

de nous proveïdors

4. Ús de materials sostenibles, de proximitat i d’alta durada a les botigues



Estat d’implementació de l’economia circular 
en Alimentació, Moda i Hàbitat a Catalunya
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Principals conclusions extretes

• El grau d’implementació va molt lligat al negoci analitzat i la posició que 
ocupen les empreses a la cadena de valor

• Les àrees de millora treballades tenen a veure sobretot amb els àmbits de 
l’aigua i de l’ús d’energies renovables 

• Els casos empresarials es segmenten segons el grau de maduresa de les 
iniciatives implementades i nivell d’ “aposta” per economia circular

• L’evidència que té sentit implementar l’economia circular ve marcada 
perquè ho demana el negoci, perquè cada cop més serà un criteri del client 
final (i no tant aspectes purament econòmics).

Font: ACCIÓ – Unitat d’Intel·ligència i estratègia competitiva (Cluster Development)



Recomanacions

Sensibilitzar el teixit empresarial
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Recomanacions

Sensibilitzar el teixit empresarial

30

1. Implicar màxim nivell directiu – direcció general, buscant aposta 
estratègica i integral per un canvi de model 



Amb quins arguments podem captar les empreses?

Sensibilitzar el teixit empresarial

31

IMPACTE 
ECONÒMIC?

IMPACTE 
AMBIENTAL?

TENDÈNCIA? COL·LABORACIÓ?



Recomanacions

Sensibilitzar el teixit empresarial

32

1. Implicar màxim nivell directiu – direcció general, buscant aposta 
estratègica i integral per un canvi de model 

2. Reforçar concepte d’evidència de negoci (més que – només- tendència, 
impacte econòmic i ambiental) 



Recomanacions

Sensibilitzar el teixit empresarial
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1. Implicar màxim nivell directiu – direcció general, buscant aposta 
estratègica i integral per un canvi de model 

2. Reforçar concepte d’evidència de negoci (més que – només- tendència, 
impacte econòmic i mediambiental) 

3. El poder de l’exemple de referència vs. exemple PERTINENT 

• Exemples del mateix negoci – ex. empreses d’alimentació en negoci 
alimentari

• Empreses amb trajectòria i dimensió similar –emprenedors vs. 
empreses consolidades

• Empreses en posicions de la cadena de valor o processos similars: 
empreses manufactureres, empreses retailers, etc. 



Recomanacions

Sensibilitzar el teixit empresarial

34

1. Implicar màxim nivell directiu – direcció general, buscant aposta 
estratègica i integral per un canvi de model 

2. Reforçar concepte d’evidència de negoci (més que – només- tendència, 
impacte econòmic i mediambiental) 

3. El poder de l’exemple de referència vs. exemple PERTINENT 

4. Per començar implementació, és vàlid des d’iniciatives molt concretes i 
isolades a canvi integral del model empresarial – model de negoci



Recomanacions

Sensibilitzar el teixit empresarial

35

1. Implicar màxim nivell directiu – direcció general, buscant aposta 
estratègica i integral per un canvi de model 

2. Reforçar concepte d’evidència de negoci (més que – només- tendència, 
impacte econòmic i mediambiental) 

3. El poder de l’exemple de referència vs. exemple PERTINENT 

4. Per començar implementació, és vàlid des d’iniciatives molt concretes i 
isolades a canvi integral del model empresarial – model de negoci

5. La col·laboració com interès però no objectiu. Primer és clau veure què 
té sentit fer, i a partir d’aquí veure si es pot fer col·laborant (mai al revés)



Recomanacions

Sensibilitzar el teixit empresarial

36

1. Implicar màxim nivell directiu – direcció general, buscant aposta 
estratègica i integral per un canvi de model 

2. Reforçar concepte d’evidència de negoci (més que – només- tendència, 
impacte econòmic i mediambiental) 

3. El poder de l’exemple de referència vs. exemple PERTINENT 

4. Per començar implementació, és vàlid des d’iniciatives molt concretes i 
isolades a canvi integral del model empresarial – model de negoci

5. La col·laboració com interès però no objectiu. Primer és clau veure què 
té sentit fer, i a partir d’aquí veure si es pot fer col·laborant (mai al revés)



Marc metodològic
Taller 3

37



PASSAR A L’ACCIÓ

DEFINIR ESTRATÈGIES ECONOMIA CIRCULAR

COMPRENDRE EL METABOLISME DELS SECTORS CLAU

ENTENDRE EL PUNT DE PARTIDA

1.1. Anàlisi maduresa ens local

1.4. Establiment objectius i planificació

1.5. Selecció sectors prioritaris

2.1. Estimació preliminar metabolisme sectors

2.2. Selecció subsectors estratègics

3.1. Identificar

3.2. Prioritzar

3.3. Aprofundir

3.4. Full de ruta

4.1. Implementació

4.2. Seguiment i scaling-up

1.2. Anàlisi del territori

1.3. Anàlisi polític

1.6. Creació comissió seguiment



• Sector A 

• Sector B

• Sector C

• Administració pública

Sectors prioritaris

39

Resultat fase 1

39

Potencials sectors (CCAE 2009)



Entendre el punt de partida

40

Marc de treball

40

Comprendre el metabolisme

Definir estratègies economia circular

Passar a l’acció



Objectiu: 

Comprendre com funcionen els sectors a nivell de consum de recursos i 
generació de residus i emissions. 

Tasques: 

• Obtenir dades dels fluxos materials i energètics d’entrada i sortida a nivell 
subsector.

Eines i mètodes:

• Recerca documental complementada si s’escau amb consultes 
específiques.

2.1. Estimació preliminar metabolisme sectors

41

Comprendre el metabolisme

41

Com funcionen els sectors?



COMPRENDRE EL METABOLISME

Quin és el consum de recursos (materials i energètics) i la generació
de residus i emissions dels diferents sectors (a nivell de subsector)?

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



COMPRENDRE EL METABOLISME

Quin és el consum de recursos (materials i energètics) i la generació
de residus i emissions dels diferents sectors (a nivell de subsector)?

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



2.1. Estimació preliminar metabolisme sectors

44

Comprendre el metabolisme

44



Objectiu: 

Identificar quins subsectors son estratègics per aplicar l’ECiV.

Tasques: 

• Seleccionar els subsectors clau, en base a la importància (magnitud) dels 
fluxos. 

Eines i mètodes:

• Reunió amb la comissió de seguiment per validar la selecció. 

2.2. Selecció subsectors estratègics

4545

En quines activitats ens centrem?

Comprendre el metabolisme



Entendre el punt de partida

46

Marc de treball

46

Comprendre el metabolisme

Definir estratègies economia circular

Passar a l’acció



Objectiu: 

Identificar les potencials oportunitats en els subsectors estratègics.

Tasques: 

• Analitzar les experiències existents en els subsectors estratègics.

• Identificar noves oportunitats amb la col·laboració dels subsectors.  

3.1. Identificar oportunitats ECiV

47

Definir estratègies EC

47

Què es pot fer?



IDENTIFICAR OPORTUNITATS

Quines experiències d’economía circular s’han aplicat en 
els subsectors del teu municipi? 

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



Es recomana fer un/s taller/s amb agents clau.

• Perquè? Per facilitar la identificació d’oportunitats de la mà dels sectors 
econòmics afectats. 

• Com? Dinàmiques participatives on es comparteixin inquietuds i s’esbossin i 
analitzin oportunitats. Els tallers poden reproduir els passos 3.1, 3.2 i 3.3. 

• Participants: empreses locals dels subsectors seleccionats i la seva cadena 
de valor, complementats amb assoc. industrials, acadèmia, consumidors... 

• Consells: 

- convocar les empreses locals parlant el seu llenguatge. 

- implicar els agents tractors de l’economia. 

- preparar bé el taller i si s’escau fer entrevistes prèvies als participants.

3.1. Identificar oportunitats ECiV

4949

Definir estratègies EC



• No hi ha una única fórmula.

• En qualsevol dinàmica o interacció amb els agents, no s’ha de perdre de 
vista l’objectiu que es persegueix.

• El paper de l’administració en les dinàmiques ha de ser de facilitador, 
fomentant el clima necessari per tal d’incentivar l’economia circular. 

• Cal tenir present i saber combinar la visió individual i col·lectiva dels 
diferents agents. 

• La diversitat d’agents enriqueix. Com més diversitat, millor. 

• Pot ser útil organitzar els agents en subgrups que es van alternant (per  
vectors -energia/aigua/residus...-, problemàtiques o objectius). 

Sobre les dinàmiques de participació amb els agents econòmics:

5050

Definir estratègies EC



IDENTIFICAR OPORTUNITATS

Dissenya el taller per a la identificació d’oportunitats

On?

Qui?

Ordre del dia | Com?

Quan?

Què esperem obtenir del taller? 

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



IDENTIFICAR OPORTUNITATS

• És possible dependre només de recursos 
renovables?

• Podem retornar els recursos naturals a la 
biosfera i recuperar la salut de 
l’ecosistema?

• Podem compartir recursos?

• Poder reutilitzar recursos o aprofitar béns 
i equips de segona mà?

• Podem allargar la vida dels productes 
gràcies a un millor manteniment?

• Podem augmentar l’eficiència?

• Podem reduir la generació de residus en 
tot el cicle de vida?

• Podem automatitzar processos i aprofitar 
millor la informació?

• Podem remanufacturar productes i 
components?

• Podem reciclar materials?

• Podem plantejar nous models de negoci 
més ecoinnovadors?

• Podem aprofitar noves tecnologies, 
productes i serveis més eficients? 

• Podem desmaterializar processos?

Instal·lació de sostres fotovoltaics, biogàs com a 
font de calor i energia, ús de productes 
biodegradables (vaixelles i envasos d'un sol ús)...

Reparació d’equips i productes, consum cap a 
mercats d’intercanvi i segona mà, compartir 
transport i oficines...

Renovar amb maquinaria més eficient, reducció del 
consum d'aigua, desenvolupament de xarxes 
elèctriques intel·ligents (smart grids)...

Ús de plàstics reciclats, ús de fotocopiadores 
remanufacturades,  sistemes de recollida de roba 
usada en botigues...

Serveis online (online shopping), oficines virtuals 
(home office), trobades virtuals (teleconferències)...

Lloguer de productes en comptes de comprar-los 
(electrodomèstics, roba...), ús de tecnologia 
3D, logística inversa...

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



En el marc del taller s’identifiquen oportunitats a 
diferents nivells (individuals i col·laboratives) i s’ordenen 
en un llistat comú. 

3.1. Identificar oportunitats ECiV

5353

Definir estratègies EC



IDENTIFICAR OPORTUNITATS

Identificació d’oportunitats

Oportunitat Agents implicats

1 2 3 4

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



IDENTIFICAR OPORTUNITATS

Identificació d’oportunitats

Oportunitats en el sector del moble Agents implicats

1 2 3 4 5 6 7 8

Oferir solucions d’amoblament basades en l’ús x

Vendre els residus de fusta a indústria 
alimentària pròxima

x x

Recuperar els mobles venuts i reacondicionar-
los

x x x

Tallers per a la customització de mobles de 
segona mà

x x

Valorització energètica dels residus amb alt 
poder calorífic

x x x x

Redistribució de mobles fora d’especificacions 
per a col·lectius desfavorables

x x

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



IDENTIFICAR OPORTUNITATS

Identificació d’oportunitats

Oportunitats en el sector restauració Agents implicats

1 2 3 4 5 6 7 8

Compra compartida de producte local, de 
temporada i ecològic a agricultors locals

x x x x

App per a la revenda de sobrants x x x x x

Donació d’excedents al banc d’aliments local x x x x x x x

Substitució d’equips per més eficients x

Logística compartida en l’entrega de productes a 
domicili

x x x

Promoció dels menús de menor impacte a través 
de sensibilització

x x

Compostatge casolà dels residus orgànics x x x

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



Objectiu: 

Seleccionar aquelles oportunitats prioritàries.

Tasques: 

• Avaluar qualitativament les oportunitats (agents implicats, beneficis 
derivats, etc.) i prioritzar a partir d’anàlisi multicriteri.

3.2. Prioritzar oportunitats

5757

Com prioritzem accions?

Definir estratègies EC



IDENTIFICAR OPORTUNITATS

Identificació i priorització d’oportunitats

Oportunitat Valoració (observacions i puntuació) Priorització 
(SI/NO)

Implicació 
agents 

econòmics 

Nº agents 
implicats

Beneficis 
ambientals

Beneficis 
socials

Implicació 
Administració

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



Objectiu: 

Aprofundir i concretar les oportunitats preseleccionades. 

Tasques: 

• Descriure l’oportunitat (objectius, agents implicats, motivació, etc.)

• Analitzar la seva viabilitat tècnica, econòmica, ambiental i social. 

• Identificar barreres a la implementació i potencials accions de 
l’administració local. 

• Filtrar les accions a incloure en el full de ruta, segons s’escaigui. 

3.3. Aprofundir en les oportunitats prioritzades
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Com desenvolupem les accions?

Definir estratègies EC



APROFUNDIR EN LES OPORTUNITATS

Oportunitat: 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Objectius

Situació actual i motivació 

Beneficis previstos

Quines empreses i agents estan implicats? 

Hi ha voluntat expressa i implicació per part de tots els agents? 

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



APROFUNDIR EN LES OPORTUNITATS

Oportunitat: 

Model d'organització

Quin paper pot tenir l’administració?

VIABILITAT TÈCNICA

Accions previstes

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



APROFUNDIR EN LES OPORTUNITATS

Oportunitat: 

VIABILITAT ECONÒMICA

Inversions necessàries

Previsió de vendes/ingressos

Costos d’operació

Finançament i amortització inversió

1 2 3 4 5 6 7 8
Inversió 10 10

Ingressos 90 0 0 5 10 15 20 20 20

Costos 40 5 5 5 5 5 5 5 5

Resultat 40 -15 -5 0 5 10 15 15 15

Resultat	acumulat -15 -20 -20 -15 -5 10 25 40

CONCEPTE TOTAL
PERÍODE	(mesos,	trimestres,	anys…)

Indicadors econòmics

Període de retorn de la inversió (Payback period): 
Permet decidir si el projecte es posa en marxa tenint en 
compte quant temps és necessari per recuperar la inversió 
inicial mitjançant els fluxos de caixa.  Per tant, és el temps que 
es tarda per recuperar els diners invertits. 
Es calcula mitjançant la suma acumulada dels fluxos de caixa, 
fins que aquesta iguali la inversió inicial. 

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



APROFUNDIR EN LES OPORTUNITATS

Oportunitat: 

VIABILITAT AMBIENTAL

Quin és el balanç ambiental del projecte, considerant 
els impactes i les millores ambientals?

Quines eines calen per mesurar-los i fer-ne un 
seguiment?

VIABILITAT SOCIAL

Quin és el balanç social del projecte, considerant els 
impactes i les millores socials?

Quines eines calen per mesurar-los i fer-ne un 
seguiment?

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



APROFUNDIR EN LES OPORTUNITATS

BARRERES 

Quines barreres poden haver-hi?

Oportunitat: 

Com l’administració pot contribuir a superar les barreres?

POTENCIALS BARRERES

Econòmiques
• No rendible a nivell empresarial.
• Intensiu en capital / període de 

retorn llarg.
• Tecnologia no disponible a 

l’escala necessària.

De mercat
• Externalitats no reflectides en el 

preu.
• Infraestructura pública insuficient. 
• Mercat o competència insuficient. 
• Informació imperfecta.

Regulatòries
• Marc legal definit

inadequadament / 
Conseqüències no desitjades de 
les regulacions existents que 
impedeixen l’economia circular.

• Objectius definits pobrament.

Socials
• Mancança de capacitats i 

habilitats.
• Hàbits i patrons de consum

existents. 

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



Objectiu: 

Organitzar les oportunitats en què participa l’administració en un full de ruta, 
com a estratègia per accelerar la transició cap una economia circular.

Tasques: 

• Ordenar les oportunitats segons el seu potencial horitzó temporal 
d’implementació. 

• Detallar les accions a portar a terme per part de l’Administració.

• Assignar calendaris i responsabilitats.

• Identificar fonts de finançament per impulsar les accions.

3.4. Full de ruta de l’administració, 
a curt, mig i llarg termini

6565

Com ordenem les accions?

Definir estratègies EC



FULL DE RUTA DE L’ADMINISTRACIÓ

Full de ruta de cap una economía circular

Projecte:

Acció de l’Adminstració Qui? Quan? Com? Observacions

Material elaborat per inèdit i Simbiosy, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, en base a la seva experiència en l’àmbit de l’economia circular.  



Entendre el punt de partida

67

Marc de treball

67

Comprendre el metabolisme

Definir estratègies economia circular

Passar a l’acció



Objectiu: 

Executar les accions seleccionades.

Tasques: 

• Posar en marxa els mecanismes necessaris per implementar les 
oportunitats. 

4.1. Implementació 

68

Passar a l’acció

68

Posem en marxa les accions?



Objectiu: 

Establir un marc per poder fer un seguiment dels resultats i plantejar opcions 
per escalar els resultats. 

Tasques: 

• Avaluar els resultats mitjançant indicadors econòmics, ambientals i 
socials.

• Identificar opcions per escalar els projectes. 

Eines i mètodes

• Bateria d’indicadors

4.2. Seguiment de resultats i scaling-up

6969

Com seguim i escalem els projectes?

Passar a l’acció



Municipis Taller 03
Breu presentació
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• Gavà 

• Manlleu

• Manresa

• Mataró 

• Pallejà 

• Rubí 

• Sant Quirze del Vallès 

Breu presentació (4’)

7171

Municipis 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Gavà
Desenvolupament d’un
model d’economia 
circular

72



Per què? 

Desenvolupament d’un model d’economia circular
Gavà

Per millorar la competitivitat de les empreses i comerços de la ciutat  mitjançant el desenvolupament 
d’un model d’economia circular i la implementació d’una guia metodològica formada per un conjunt 
de mesures relacionades amb la gestió de l’aigua, dels residus i el consum d’energia.

Què? 
Conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona i el Centre Tecnològic de l’Aigua (CETAQUA) per a
obtenir un informe complet amb una guia metodològica d'economia circular aplicable al territori
aconseguint així quantificar indicadors de sostenibilitat.
S’estan realitzant entrevistes amb les empreses i comerços del territori per analitzar els consums i
usos de l’aigua i de l’energia així com es realitza un anàlisi de la gestió dels seus residus.

Qui? 
- Aigües de Barcelona - Altres agents: Parc Agrari del Baix Llobregat, 
- Cetaqua Parc del Garraf, etc. 
- Empreses de Gavà
- Comerços



Resultats

Desenvolupament d’un model d’economia circular
Gavà
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És un projecte encara en fase d’execució, i per tant, no hi ha resultats disponibles
encara.
Participació d’un gran nombre d’empreses.

Imatges



Projecte “Ecoindústria. Simbiosi a la indústria local”.

Altres iniciatives
Gavà
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Projecte orientat a aquelles empreses que volen revaloritzar els seus residus amb 
l'objectiu de trobar sinèrgies per a que els residus, l'energia, i els fluids d'una empresa 
siguin la matèria prima d'una altra, de forma que tothom se'n pugui beneficiar, o bé que 
es puguin generar subproductes nous a l'empresa, fent-ne del residu un nutrient. 

Es tracta de generar un nou model de negoci basat en el concepte d'economia circular, 
que permeti a l'empresa ser més eficient en l'ús dels recursos i alhora reduir els costos 
dels processos de producció, en tant que redueix la generació de residus i treu profit 
d'alguns sobrants.

2016-2017: Ajuntament de Gavà i Viladecans
2017-2018: Ajuntament de Gavà, Viladecans, i el Prat del Llobregat

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
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Perquè visitar el projecte de Gavà?

Gavà

• Perquè la metodologia emprada en aquest projecte és escalable a altres
territoris.

• Perquè Gavà esta apostant pel desenvolupament sostenible i l’economia circular:
• Signatura de la Declaración de Sevilla, que explicita el compromís de les

ciutats amb l’economia circular.
• Participació de Gavà a la Red Española de Ciudades por el Clima.
• Nou lema de Gavà, “Gavà, Naturalment“, que representa el model de ciutat

en el qual s’està treballant actualment.



Manlleu
Dinar de llençats
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Per què?  

Dinar de llençats. Festa de l’aprofitament
Manlleu

Per què ho fem?
▪ Perquè cada un de nosaltres llença gairebé 40 kg d'aliments cada any, només tenint en compte els comerços, els restaurants i les llars, i això 

s'ha d'evitar! 
▪ Perquè llençar menjar té un important impacte social, econòmic i ambiental.
▪ Perquè amb la implicació de consumidors, comerços, productors, distribuïdors i administracions, ho podem reduir.
▪ Perquè volem crear consciència i provocar canvis profunds en els models de consum que generen el malbaratament.
▪ Perquè som valents, atrevits, arriscats i LLENÇATS!

Objectiu: crear consciència en els models de consum que genera el malbaratament.

Què?  
És un dinar d'aprofitament fet amb aquells aliments que, tot i ser comestibles, estan fora del circuit comercial perquè estan
massa madurs o amb dates de caducitat molt curtes i que recollirem dels comerços que ens els ofereixin gratuïtament.
És un dinar solidari perquè a canvi del dinar es recolliran aliments de llarga durada.
És un dinar popular perquè hi cap tothom a col·laborar i a menjar. Des del que ens oferirà un aliment, el que l'haurà anat a 
buscar, el que seleccionarà allò que realment es pot aprofitar, el que cuinarà, el que prepararà la taula, el que vindrà a menjar.... 
És la gran festa de l’aprofitament: Dinar+ tallers de reutilització + activitats musicals + espectacle de màgia + mercat d’intercanvi 
de joguines + recollida solidària d’aliments i roba de nadó. S’han realitzat ja dues edicions.

Qui?  



Resultats
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Segona edició (28 maig 2.017)
Participació: 18 entitats, 50 comerços, 100 voluntaris
Aliments recuperats dels comerços: 291 kg
Aliments recollits pel banc d’aliments El Sarró: 225 kg
Roba recollida per Càritas i Dones Solidàries: 50 kg
Plats servits: 175
Activitats: 6 tallers infantils de reutilització, 1 espectacle de màgia, 5 actuacions musicals, jocs de carrer ICAEN

Imatges
Vídeo: http://el9tv.xiptv.cat/noticies/capitol/manlleu-fa-un-dinar-de-llencats-per-conscienciar-sobre-el-malbaratament-alimentari

Dinar de llençats. Festa de l’aprofitament
Manlleu

http://el9tv.xiptv.cat/noticies/capitol/manlleu-fa-un-dinar-de-llencats-per-conscienciar-sobre-el-malbaratament-alimentari


Mercat intercanvi de roba

Altres iniciatives
Manlleu
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L’espai per reparar, reduir, reciclar i reutilitzar. Tallers que giren al voltant de les 4R: reparar, reduir, 
reciclar i reutilitzar.
L’objectiu d’aquests tallers, amb temàtiques tan diverses com el bricolatge, el tèxtil, el manteniment 
tecnològic o el malbaratament alimentari, és sensibilitzar i formar a la ciutadania sobre la segona vida 
que es poden donar als objectes. És una acció impulsada conjuntament entre Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament i el Casal Cívic.

Activitat periòdica organitzada per el programa “Temps per temps” (és com un banc del temps co-
creat entre l’àrea de participació ciutadana de l’Ajuntament i algunes entitats socials de Manlleu).
El Mercat es realitza en algun espai municipal. Els dies previs hi ha un punt de recollida de roba a canvi

de tiquets que et serveixen per poder agafar la roba que t’agrada el dia que es fa el mercat.

“Tu no ho llencis!”
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Què és el més destacable o rellevant? 

Manlleu

• Valor municipi: Teixit associatiu extens, implicació de l’Ajuntament en la 
dinamització econòmica del barri de l’Erm, elevada ratio de recollida selectiva i 
reciclatge dels residus municipals.

• Innovació: primera acció fora de BCN.
• Resultats: Procés de co-construcció público-privada. Èxit de participació. Moltes

activitats paral·leles. 
• Barreres/dificultats: teixit associatiu ‘vell’ amb dificultats de mobililització -> ho

superem buscant prescriptors a cada comissió i empoderant-los per a aconseguir
moure els voluntaris. Una altra barrera que encara no s’ha superat és la 
poca/nula implicació d’altres àrees de l’Ajuntament. També es qüestiona que la 
sensibilització sigui efectiva. 



Manresa
Simbiosi Bufalvent
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Per què? 

PROJECTE SIMBIOSI BUFALVENT
Ajuntament de Manresa

Les empreses tenen un important potencial per a aprofitar residus i compartir 
recursos que, a banda de millorar el medi ambient, suposen un estalvi i un factor de 

competitivitat per al polígon i les empreses que hi treballen.

Què? 

Anàlisi del procés productiu de cada empresa per a detectar potencialitats de 
millora en l’aprofitament dels recursos interns o externs i cercar sinergies amb altres 

empreses que utilitzin els mateixos recursos o similars.

Qui? 



Resultats

PROJECTE SIMBIOSI BUFALVENT
Ajuntament de Manresa
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28 empreses analitzades. Potencial de millora en la gestió anual de:
- Residus: 11.000 Tn residus orgànics i 750 Tn plàstics (135.000€/any)

- 12Gwh tèrmics i 7 Gwh elèctrics (1.200.000€/any)
Creació de l’Oficina de Simbiosi Industrial Bufalvent

Procés



Urban Wins

Altres iniciatives
Ajuntament de Manresa
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L’Ajuntament de Manresa, i 26 socis europeus més, participa al projecte 
UrbanWINS, finançat per la Unió Europea amb l’objectiu de desenvolupar i 

provar mètodes que permetin dissenyar i implementar plans estratègics eco-
innovadors sobre prevenció i gestió de residus a les vuit ciutats participants.

Fira Ecoviure

La Fira Ecoviure, és un projecte participatiu creat el 1997 per productors, 
elaboradors, distribuïdors i consumidors, que conjuntament amb les 

institucions, és un punt de trobada a les persones i professionals que, des de 
diferents àmbits, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica 

del planeta.
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Perquè el teu municipi hauria de ser escollit? 

Ajuntament de Manresa

El projecte Simbiosi Bufalvent és un projecte que cal conèixer pels següents motius:
• Un projecte pioner de simbiosi industrial a nivell català.
• Dos projectes en fase d’implantació amb rendibilitat econòmica.
• Alta implicació dels agents locals (empreses, administracions, recerca…)
• Disponibilitat d’una oficina oberta a empreses d’altres polígons.

El projecte Urbanwins aporta un valor addicional per l’intent de consensuar amb 
tots els agents implicats (Administracions, empreses, ciutadania, recerca…) un 
model de gestió i prevenció de residus amb metodologies innovadores.



Mataró
Foment recollida 
selectiva
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Per què? 

Foment de la recollida selectiva 
vinculada al retorn social dels beneficis al barri
Ajuntament de Mataró

MOTIUS: Estancament de les xifres de recuperació/reciclatge; Pèrdua de la qualitat de la recollida; Ja no sabem com
incrementar la participació; Increment progressiu del cost de tractament de la fracció resta (cànon ARC).

OBJECTIU: Recuperació del 60% del residus l’any 2020. Tant el PRECAT20 com el paquet de mesures sobre Economia Circular
de la Unió Europea marquen aquests objectius.

Què? 

La nova estratègia d’acció i comunicació es basa en invertir els ingressos econòmics de l’increment de recollida selectiva en 
ACCIONS SOCIALS decidides pels propis ciutadans. 
Aquesta estratègia permet que l’emissor de l’actuació siguin els propis veïns del barri, així com són els propis ciutadans del 
barri els receptors i beneficiaris del projecte social que es podrà desenvolupar al seu barri gràcies a les aportacions 
econòmiques de l’increment de recollida selectiva.
L’Ajuntament de Mataró ha aprovat que els increments de retorn econòmic ,a partir de la xifra actual de recollida selectiva, 
siguin destinats a aquesta finalitat social en l’àmbit de cadascun dels barris implicats.

Qui?

http://www.youtube.com/watch?v=GLK0AX8e024


Resultats (projecte pendent inici)

Foment de la recollida selectiva 
vinculada al retorn social dels beneficis al barri
Ajuntament de Mataró
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A partir de les xifres econòmiques potencials de retorn i considerant l’assoliment dels objectius del 60% respecte la recollida 
actual del 34,5% (2015), es calcula que el municipi de Mataró podria incrementar els ingressos provinents del SIG i gestió de la
matèria orgànica en un mínim de 724.000€. Aquesta xifra no inclou l’estalvi econòmic potencial provinent de la reducció de 
costos de tractament de la fracció resta i la reducció de la despesa en concepte de cànon.  

En base aquesta xifra l’Ajuntament acorda que, assolits els objectius de recuperació, cada barri pot aconseguir uns ingressos
proporcionals a la seva població, per destinar en un 50% a una acció o projecte social del propi barri i decidida pels veïns, i que 
l’altre 50% es destini a millores i necessitats específiques de neteja i recollida del barri segons les decisions veïnals.

Aquestes xifres impliquen que, per un barri estàndard de 10.000 habitants, la quantia de retorn econòmic pot representar 
aproximadament 58.000€, un 50% del qual (29.000€) es destinaria al projecte que es decideixi en concepte de retorn.

Imatges



District heating (TUB VERD)

Altres iniciatives
Ajuntament de Mataró
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Xarxa de distribució de calor i fred, mitjançant circuits tancats amb aigua com a element termotransportador, que
aprofita calors sobrants d'infraestructures ambientals de Mataró i, per tant, redueix el consum d'energies fòssils, com el
fuel o el gas natural, als seus usuaris. Aquest servei distribueix energia a fi de poder generar calefacció, aigua calenta
sanitària i refrigeració d'edificis.
Les principals fonts d'energia del Tub Verd són els diferents processos de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de
Mataró, del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i també amb un sistema de cogeneració. Amb
aquesta calor es manté la temperatura del circuit tancat d'aigua calenta per poder donar servei de manera instantània
als usuaris.

Programa d’eficiència energètica a polígons
La campanya consisteix a oferir a les empreses fer un estudi per reduir la seva despesa energètica. L’estudi el realitzen
experts seleccionats per PIMEC com una primera anàlisi. Posteriorment, amb un cost ajustat, es desenvolupen les
accions per aconseguir el màxim estalvi energètic possible.
Es calcula que les empreses que fan l’estudi i apliquen les mesures d’eficiència poden arribar a estalviar entre un 10 % i
un 30% de la factura energètica, que pot suposar de 1.500 a 10.000 € anuals, en funció del seu consum elèctric i
característiques.
L’acció s’emmarca en el Pla d’estalvi i eficiència energètica (P3E) 2015-2016. Aquest pla contempla un seguit
d’actuacions a desenvolupar en els equipaments, les instal·lacions i serveis municipals, però també adreçades als
habitatges i les activitats econòmiques.
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Què és el més destacable o rellevant? 

Ajuntament de Mataró

– La comunicació del servei ha d’incorporar una gran component social perceptible 
i experimentada pel ciutadà.

– Actuem amb temps per assolir els objectius de qualitat urbana i de gestió de 
residus de l’any 2020.

– Reduir l’escala per a ser comprensible en entorns comunitaris 

– Accions necessàriament mesurables.

– Integració dels diferents actors en estratègia col·laborativa i transversal.

– Comunicació amb major connexió emocional amb el ciutadà. 

– Els missatges i propòsits han de tenir una component més social que institucional, 
des de baix i no des de dalt.



Pallejà
Utilitza’n menys
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Per què? 

UTILITZA’N MENYS
Pallejà

Campanya adreçada a la ciutadania en general i als usuaris habituals 

compradors del comerç local de quotidià alimentari per fomentar l’hàbit de 

reducció d’envasos en l’acte de compra

Què?  

Els comerços participants seran l’eix transmissor dels valors i les bones 

pràctiques. Aquetes bones pràctiques seran premiades mitjançant el sorteig 

de cabassos i carretons per anar a comprar. Es tracta de reconèixer i 

premiar l’us de la coixinera, carretons, cabàs, compra a granel...

Qui?  



Resultats [Enumerar els resultats principals] 
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4000 participants (actes de compra, 

informacions rebudes)

10 carretons sortejats

20 cabassos sortejats

Imatges

UTILITZA’N MENYS
Pallejà



Reutilització de residus a la deixalleria municipal

Altres iniciatives
Pallejà
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Projecte de construcció d’un magatzem per a la reutilització i la preparació per 
la reutilització (PxR)

Tots a taula

Banc d’aliments amb la participació de voluntaris i del comerç local. Proposta 
de reaprofitament d’excedents de menjar cuinat als menjadors escolars.
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Què és el més destacable o rellevant? 

Pallejà

• Manca de recursos, en tant que municipi petit
• Manca d’interlocució formal amb el teixit industrial.

• Dificultat per dur a terme accions innovadores amb el comerç local, per 

temes pressupostaris i de recursos.

• Voluntat de col·laboració entre les regidories de medi ambient i de promoció 
econòmica / comerç

• Bona interlocució amb el comerç local
• El municipi té potencial per a desenvolupar accions en aquesta direcció 

(economia sostenible i circular).



Rubí
Economia Circular als PAEs
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Per què? 

DIAGNOSI DE LES POTENCIALITATS DE L'ECONOMIA CIRCULAR EN 
L’ÀMBIT DELS RESIDUS ALS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

RUBÍ

Rubí vol ser un referent pel que fa l’activitat industrial a Catalunya en tots els
àmbits. Ens hem dotat d’un Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica amb
línies estratègiques i accions encaminades al desenvolupament sostenible.
Una de les accions a desenvolupar és el projecte que presentem.

Què? 

1.Identificar les estratègies d’economia circular amb un major potencial d’aplicació
pràctica dins de l’àmbit dels residus en el si de les empreses del PAE de Rubí.

2.Obrir camí per a futurs projectes de sostenibilitat i simbiosi industrial tant per
empreses com per el desenvolupament territorial.

3.Conscienciar a tècnics i polítics sobre les oportunitats en el procés d’adaptació
cap a una economia circular

Qui?



Resultats

DIAGNOSI DE LES POTENCIALITATS DE L'ECONOMIA CIRCULAR EN 
L’ÀMBIT DELS RESIDUS ALS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

RUBÍ
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En aquests moments s’està redactant l’estudi, s’ha fet l’anàlisi quantitativa i s’han
enviat enquestes a les industries i programat focus grups per l’anàlisi qualitativa.

RESULTATS ESPERATS
.- Participació en el projecte de les 30 empreses que generen més residus.
.- Fer una prova pilot d’economia circular entre empreses de Rubí
.- Concloure la diagnosi amb una jornada de presentació de casos d’èxit i resultat de
la prova pilot.

Imatges
SECTOR

NOMBRE EMPRESES 

ANALITZADES

FACTURACIÓ TOTAL 

ACUMULADA (MILERS  

€/ANYS)

RESIDUS TOTALS 

GENERATS 

(tones/any)

Alimentació 6 390.284,00 2.449,85

Aigua 2 7.000,00 337,01

Fusta i  suro 6 2.617,00 41,01

Indústries del transport i  logística 9 232.973,00 1.998,70

Indústries quimiques 67 2.228.325,00 8.524,21

Maquinària i  béns d'equip 74 324.371,00 2.663,42

Materials 30 87.769,00 2.818,36

Packaging 7 27.678,00 796,78

Química fina, cosmètica i  farma 7 404.156,00 5.117,28

Tèxtil, cuir i  calçat 6 42.067,00 662,39

Indústries extractives 2 15.737,00 1.287,27

TOTAL 216 3.762.977,00 26.696,27

Agroalimentari

Aigua

Fusta i suro

Indústries del transport i logística

Indústries químiques

Materials

Packaging

Química fina, cosmètica i farma

Tèxtil, cuir i calçat

Indústries extractives

Maquinària i béns d'equip
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Rol en l'economia

Priorització dels sectors

SECTOR
NOMBRE EMPRESES 

ANALITZADES

FACTURACIÓ TOTAL 

ACUMULADA (MILERS  

€/ANYS)

RESIDUS TOTALS 

GENERATS 

(tones/any)

Alimentació 6 390.284,00 2.449,85

Aigua 2 7.000,00 337,01

Fusta i  suro 6 2.617,00 41,01

Indústries del transport i  logística 9 232.973,00 1.998,70

Indústries quimiques 67 2.228.325,00 8.524,21

Maquinària i  béns d'equip 74 324.371,00 2.663,42

Materials 30 87.769,00 2.818,36

Packaging 7 27.678,00 796,78

Química fina, cosmètica i  farma 7 404.156,00 5.117,28

Tèxtil, cuir i  calçat 6 42.067,00 662,39

Indústries extractives 2 15.737,00 1.287,27

TOTAL 216 3.762.977,00 26.696,27



PROJECTE RUBÍBRILLA

Altres iniciatives
RUBÍ
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L'objectiu del projecte és que la ciutat de Rubí esdevingui un referent nacional i
internacional en l'eficiència energètica i l'ús d’energies renovables en entorns
industrials, comercials i domèstics, com a factor de millora de la competitivitat i
millora ambiental del territori.

DISSENY D’UN NOU PERFIL PROFESSIONAL 

Es preveu formar nous professionals que gestionin els recursos d’edificacions
i/o activitats comercials/industrials amb la finalitat de reduir els costos i les
emissions de GEH associades a l’ús de l’energia, aigua, residus i la mobilitat .
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Què és el més destacable o rellevant? 

RUBÍ

• Com a ciutat fortament industrialitzada és important engegar projectes 
ambientals adreçades al sector industrial. Esperem que a partir de la Diagnosi 
puguem desenvolupar iniciatives relacionades amb l’economia circular que 
ajudin a la competitivitat i millorin les condicions ambientals. 

• L’elevat atur és una preocupació municipal i el projecte de nou perfil professional 
relacionat amb l’economia circular permetrà crear noves oportunitats d’accés al 
mercat de treball.

• El projecte RubíBrilla és un referent internacional pel que fa l'eficiència 
energètica i l'ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i 
domèstics https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/rubibrilla

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/rubibrilla


Sant Quirze del 
Vallès
Simbiosi Bufalvent
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Seminaris tècnics
Presentació
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Dinàmica #3. 
Experiències
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Itinerari #1: ECONOMIA CIRCULAR I CIUTADANIA 

Novembre – pendent concretar
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Seminaris tècnics

9.30 – 10.00 Benvinguda institucional

10.00 - 10.30 Ambiteca: per un nou model de consum. 

10.30 – 11.15 Visita instal·lacions

11.15 – 11.45 Cafè – descans

11.45 – 12.45 Taula rodona i debat 

Vilanova i la Geltrú

Àrea Metropolitana de Barcelona

Sant Cugat del Vallès

12.45 – 13.00 Clausura 

Itinerari #1: PARTICIPACIÓ SOCIAL (Novembre)



Dinàmica #3. 
Experiències
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Itinerari #2: ECONOMIA CIRCULAR I INDÚSTRIA

17 Gener 2018
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Seminaris tècnics

9.30 – 10.00 Benvinguda institucional (Alcaldes Viladecans, Gavà i el Prat)

10.00 - 10.45 Ecoindústria: transformant i impulsant l’economia del Delta. 

10.45 – 11.00 El paper de les empreses (empresa local)

11.00 – 11.30 Cafè – descans

11.30 – 12.50 Taula rodona i debat

Viladecans, Gavà i el Prat de Llobregat

Sabadell, Sant Quirze i Barberà

Manresa

Granollers

12.50 – 13.00 Clausura 

Itinerari #2: PARTICIPACIÓ INDUSTRIAL (17-01-18)



Què t’interessaria conèixer 
millor? En quins aspectes 
voldries aprofundir? 

Tens alguna pregunta 
específica per algun municipi?
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Aprofitem les visites tècniques!
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Pla per a l’impuls de 
l’economia circular i verda 
al món local 2016 – 2019 

de la Xarxa
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