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Mentre esperem uns minuts per començar, si 
encara no ho has fet, pots anar a menti.com i 
introduir el codi 54 80 28. 
Recordeu apagar micros i càmares. 

Economia circular 
al món local

Cicle de tallers



Agenda de la sessió 

10.00. Benvinguda i acollida a la sessió. 

10.10. Quin és el panorama local actual sobre l’economia circular?

10.30. Cicle de tallers en format virtual: sessions de juny i juliol 2020.

10.40. Comprendre el metabolisme de la nostra economia. 

11.10. Dubtes i preguntes dels assistents 

11.25. Presentació de la propera sessió

11.30. Fi de la sessió



Benvinguda i acollida 
a la sessió



Quin és el panorama actual 
sobre l’economia circular al 
nostre entorn?
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Aprenentatges

• És necessari repensar com funciona la nostra economia i com vivim en aquest 
planeta. El sistema actual és vulnerable. 

• La crisi de la Covid19 ha potenciat la sensibilització ciutadana vers aspectes com la 
sostenibilitat (visió sistèmica), la crisi ambiental i climàtica, el consum local i les 
necessitats bàsiques, entre altres. 

• S’ha demostrat que davant de situacions crítiques és possible prendre mesures 
crítiques. S’estableix un precedent. 

• Importància de l’economia de proximitat (producció i consum de proximitat)

• Reforçar la cooperació social i empresarial en entorns pròxims. 

• Teletreball com a mecanisme eficient i que redueix consum de recursos.



Àrees més actives en l’impuls de l’ECiV
Les prioritats locals poden haver canviat fruit de la crisi actual. En aquest context, poden emergir projectes
d'impuls a l'economia circular des de moltes àrees dels ens locals. 

• Promoció econòmica → L’economia circular per reactivar l’economia.

• Medi ambient → Preservació de l’entorn i foment de la salut pública. Gestió de 
residus especials (guants, mascaretes...). 

• Comerç i mercats → Foment de models de proximitat

• Noves tecnologies → Digitalització de la ciutadania i el teixit empresarial, 
reutilització d’equips. 

“L ‘economia circular a l’Ajuntament s’ha d’entendre 
com una estratègia transversal que ha d’imprimir 
contingut i actuacions a totes les àrees: medi 
ambient, territori, mobilitat, promoció econòmica, 
ocupació, educació...”. 



Com l’economia 
circular pot contribuir 
a la recuperació 
econòmica?



L'aparició d'una pandèmia global ha posat en escac les societats i
economies de tot el món.

La situació que estem vivint ha mostrat la vulnerabilitat del sistema
actual i ha ressaltat la necessitat d'un canvi en la manera de produir i
consumir a fi d'estar millor preparats per a afrontar problemàtiques
urgents per a la humanitat.

Context actual



Una economia circular implica repensar i innovar per a trobar solucions
als reptes actuals i emergents, al mateix temps que impulsa el treball en
xarxa i la col·laboració a tots els nivells.

Un model circular permet obtenir sistemes econòmics i socials resilients.
Ens permet estar més preparats davant de situacions com la viscuda.

Context actual

Repensar
Innovar

Xarxa
Col·laboracions



Què hi diu el BCE?

El COVID-19 és un cop econòmic
completament nou al qual no és
possible respondre amb les 
receptes del passat.



Què hi diu Europa?

La situació devastadora creada per la 
COVID-19 ha de reunir a tots els
responsables polítics i ser el crit
d'atenció per a un nou model 
econòmic que col·loqui el benestar
social i la sostenibilitat ambiental en el 
centre de la recuperació econòmica de 
la UE.  



Què hi diu Europa?

L'European Green Deal (Acord Verd
Europeu) ha de convertir-se en la 
pedra angular de la recuperació
d'Europa després de la pandèmia. 

En lloc de reconstruir l'economia del 
segle XX, hem de centrar-nos en
invertir sàviament i a preparar Europa 
per a un segle XXI competitiu i inclusiu, 
i neutral en carboni.



Amb un creixent impacte de la sostenibilitat en 
el retorn de les inversions, creiem que tots els
inversors han de considerar la sostenibilitat en 
les seves carteres. 

La sostenibilitat impulsarà la forma en què
gestionem el risc, construïm carteres, dissenyem
productes i ens relacionem amb les empreses.

Què diuen els inversors? Què hi diuen els
inversors?



Què hi diu el FMI?

Si el nostre món surt d'aquesta
crisi (COVID-19) hem de fer tot el 
que puguem perquè sigui amb una 
recuperació circular que ens porti
a un món més resilient.



Economia circular com a estratègia per a:

En síntesi

Crear 
ocupació

Guanyar 
resiliència

Gestionar el 
risc

Potenciar 
sostenibilitat



Cicle de tallers en format virtual: 
sessions de juny i juliol 2020.



Cicle de tallers 2020

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda


Marc de treball general



Prèviament:
Sessió 2: Entendre el punt de partida (19/2/20) 
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Tinc tot allò necessari? Estic preparat/da 
per impulsar l’ECiV al meu municipi?

Com podem prioritzar els 
sectors/fluxos/àmbits clau?

Com ho han fet els altres? Cas d’estudi 
de la ciutat de Mataró.

Com mesurar la circularitat?

Prèviament:
Sessió 2: Entendre el punt de partida (19/2/20) 



Seguim avançant...





Comprendre el metabolisme de 
la nostra economia.
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Què vol dir metabolisme de l’economia?

De què ens serveix? Per a què és útil? 

Com podem calcular el metabolisme del 
nostre municipi?  

Comprendre el metabolisme de la nostra economia?



32

Què vol dir metabolisme de l’economia?

De què ens serveix? Per a què és útil? 

Com podem calcular el metabolisme del 
nostre municipi?  

Comprendre el metabolisme de la nostra economia?
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Metabolisme

1 m. [MD] [LC] [BI] Conjunt de processos químics que 
s’esdevenen en els éssers vius, els quals poden ésser

assimilatius o de síntesi o bé de degradació i producció
d’energia.

Què vol dir metabolisme de l’economia?
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El metabolisme socioeconòmic és el conjunt de fluxos de 
materials i d'energia que es produeixen entre la 

naturalesa i la societat.

Què vol dir metabolisme de l’economia?

Metabolisme socio-econòmic
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Els processos metabòlics socials comencen amb
l'apropiació per part dels éssers humans de materials i 

energia de la naturalesa. Aquests poden ser transformats
i circular per ser consumits i finalment excretats de nou a 

la pròpia naturalesa. 

Què vol dir metabolisme de l’economia?

Metabolisme socio-econòmic
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Cadascun d'aquests processos té un impacte ambiental 
diferent depenent de la manera en la qual es realitzen, la 

quantitat de materials i energia implicats en el procés, 
l'àrea on es produeix, el temps disponible o la capacitat

de regeneració de la naturalesa. 

Què vol dir metabolisme de l’economia?

Metabolisme socio-econòmic
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Per tant, estem 
parlant de quins 
recursos necessita 
la nostra economia 
per funcionar i 
com els 
gestionem. 



https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/03/how-a-circular-economy-could-save-the-world-feature/

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/03/how-a-circular-economy-could-save-the-world-feature/


https://www.legacy.circularity-gap.world/2019

https://www.legacy.circularity-gap.world/2019




L’economia global és només un 9% circular (Circularity Gap). 



Tenim una gran dependència de recursos no renovables.



La majoria de recursos (no recirculats) són perduts, en forma 
d’emissions o de residu irrecuperable (dipòsits, dispersió a 

l’ambient...). 



L’habitatge, l’alimentació i la mobilitat representen més del 
80% del consum de materials.



Un 60% dels materials que entren a l’economia tenen una curta 
vida i no “duren”. 



Els estocs de materials que estem acumulant a l’economia 
(principalment minerals i metalls en forma d’edificis, 

infraestructures i equips) són més de 10 vegades superiors al 
moviment de recursos d’un any.



Hem d’avançar cap a un nou model econòmic, més circular i 
sostenible. 



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
Reaprofitamen
t

Hem de repensar 
com funciona 
l’economia!

Reutilització
Redistribució

Ecodisseny i ecoinnovació
Nous models de negoci

Servitització

Consum 
col·laboratiu

Incentius econòmics
Instruments de regulació
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I si anem a una escala més local?
Regions, comarques, ciutats, polígons, edificis, habitatges... 
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Què vol dir metabolisme de l’economia?

De què ens serveix? Per a què és útil? 

Com podem calcular el metabolisme del 
nostre municipi?  

Comprendre el metabolisme de la nostra economia?
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Ampliar la nostra visió i agafar consciència 
sobre els límits físics del planeta i de 
l’economia. 

Pot ser útil per simplificar la complexitat i per dialogar en l’àmbit 
polític. 

De què ens serveix? Per a què és útil?



1. Ampliar la nostra visió i agafar consciència 
sobre els límits físics del planeta i de 
l’economia.

Entendre les dependències de les activitats 
econòmiques respecte l’entorn. Identificar 
recursos clau per a l’activitat econòmica (riscos 
subministrament).

Com ens pot afectar una crisi de petroli? I una sequera? I un impost 
sobre el CO2? I una prohibició dels abocadors?

56

De què ens serveix? Per a què és útil?



57

Detectar ineficiències i oportunitats de 
recirculació (waste to food), útil per a definir 
estratègies (ideació). 

De què ens serveix? Per a què és útil?
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Acotar l’abast de les nostres iniciatives:

- treballem amb tot el sector manufacturer o fem esforços en un 
subsector? Treballem amb tots els serveis municipals o ens centrem en 
un d’ells (p.e. Enllumenat?).

- analitzem tots els polígons industrials o comencem per un en particular?

- Treballem alhora amb tots els vectors (energia, aigua, materials?) o ens 
centrem en algun d’ells?

De què ens serveix? Per a què és útil?
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De què ens serveix? Per a què és útil?
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De què ens serveix? Per a què és útil?
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62
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Què vol dir metabolisme de l’economia?

De què ens serveix? Per a què és útil? 

Com podem calcular el metabolisme al 
nostre municipi?  

Comprendre el metabolisme de la nostra economia?



Com podem calcular el metabolisme al nostre
municipi? 

No hi ha una única manera d’estimar el metabolisme.

Cal adaptar l’enfocament a les necessitats locals. 



Com podem calcular el metabolisme al nostre
municipi? 

• L’accés a la informació és el punt més crític. Sovint cal creuar informació 
de diferents nivells, combinant dades individuals (micro) amb dades 
agregades (macro).

• L’escala territorial condicionarà l’enfocament (com més gran, més difícil 
serà recopilar dades individuals).

• La profunditat (detall) dependrà dels objectius de l’estimació del 
metabolisme (cal mesurar els esforços!).



On podem obtenir informació? Bottom > Up 

• Dades de les activitats econòmiques locals:

• Consum d’aigua. 

• Consum d’energia.

• Generació de residus i emissions.

• Consum de recursos

• Es poden obtenir per diferents vies:

• Directament de les empreses (enquestes? Sistemes d’informació local?)

• Companyies subministradores 

• Autoritats competents (p.e. DARI ARC)

• Registres d’emissions (p.e. PRTR)

• ...



On podem obtenir informació? Top > Down

• Dades estadístiques agregades (locals, regionals, nacionals), que permetin 
escalar a la realitat local.



Exemple: Dades de generació de residus

https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun%3A250030&id=resic#Plegable=geo

https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun%3A250030&id=resic#Plegable=geo


Exemple: Dades de generació de residus

https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun%3A250030&id=resic#Plegable=geo

https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun%3A250030&id=resic#Plegable=geo


Top > Down: El cas del marc input-output. 

• El marc Input-output és un sistema d’informació macroeconòmica que 
permet millorar el coneixement d’una economia. Descriu el procés 
productiu i els fluxos de béns i serveis. 

• Inclou informació de la despesa econòmica agregada de cada branca 
d’activitat (sector econòmic)  en la resta de branques d’activitat, així com 
informació del Valor Agregat Brut (VAB). 

• Per tant, permet estimar la intensitat de consum de recursos (energia, 
materials) de cada sector, per generar una unitat de valor econòmic. 

• Informació detallada: IDESCAT (https://www.idescat.cat/estad/mioc)

https://www.idescat.cat/estad/mioc


Top > Down: El cas del marc input-output. 
https://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.1.1

https://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.1.1


Top > Down: El cas del marc input-output. 

Exemple d’aplicació a partir de taules I-O Catalunya
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https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-content/uploads/2018/04/circular_bilbao_bizkaia-5ac49c217e005.pdf

https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-content/uploads/2018/04/circular_bilbao_bizkaia-5ac49c217e005.pdf


On podem obtenir informació? Top > Down

• Dades sectorials mitjanes (ràtios de consums per superfície, volum, 
usuaris, etc.). Alerta: hi ha sectors amb una alta variabilitat en els 
consums.  El cas dels equipaments municipals.



On podem obtenir informació? Top > Down

• Dades sectorials mitjanes (ràtios de consums per superfície, volum, 
usuaris, etc.). Alerta: hi ha sectors amb una alta variabilitat en els 
consums.  El cas dels equipaments municipals.

https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/TourismBEMP.pdf

https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/TourismBEMP.pdf


Cas d’estudi sobre metabolisme.

Anàlisi del metabolisme del Parc 
de Montjuïc (Barcelona). 

Consum molt heterogeni, amb 
diferències de 1 a 80 pel consum 
per visita i unitat de superfície. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1162/jie.2007.1193

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1162/jie.2007.1193


Cas d’estudi sobre metabolisme.

Anàlisi del metabolisme energètic 
i hídric de 28 museus catalans. 

Una visita equival a:

- 15 kWh

- 2,3 Kg CO2eq

- 27 litres d’aigua. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778811006487

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778811006487








On podem obtenir informació? Top > Down

• Dades sectorials mitjanes (ràtios de consums per superfície, volum, 
usuaris, etc.). Alerta: hi ha sectors amb una alta variabilitat en els 
consums.  El cas dels equipaments municipals.



Extra: altres eines i recursos.
Per a ampliar i obtener més informació

• EXIOBASE (www.exiobase.eu) és una base de dades global, que a partir de 
les taules Input-Output, estima l’ús de recursos i les emissions de les 
activitats econòmiques. 

http://www.exiobase.eu/


Extra: altres eines i recursos.
Per a ampliar i obtener més informació

• La plataforma NEXUS (https://www.water-energy-
food.org/resources/resources-detail/tool-climate-land-food-energy-and-
water-systems-approach-clews/) proposa l’enfocament “CLEWs” (The 
Climate, Land (Food), Energy and Water systems approach)  per avaluar els 
lligams entre els sistemes de recursos per entendre com es relacionen 
entre ells, on hi ha punts de pressió i com minimitzar els compromisos 
potenciant sinergies. El marc es pot aplicar a diferents escales 
geogràfiques, des dels nivells globals, regionals, nacionals i urbans.

https://www.water-energy-food.org/resources/resources-detail/tool-climate-land-food-energy-and-water-systems-approach-clews/
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El paper de l’ECiV en la recuperació econòmica.

Què vol dir metabolisme de l’economia?
Què necessita l’economia per funcionar. I com gestiona els recursos.
L’economia global té un metabolisme ineficient i lineal. 

De què ens serveix? Per a què és útil? 
Permet tenir una visió del funcionament de l’activitat econòmica, entendre les 
dependències de l’entorn i vulnerabilitats, detectar ineficiències i oportunitats, i acotar 
l’abast dels plans d’impuls de l’economia circular.

Com podem calcular el metabolisme del nostre municipi?  
Combinació de diferents fonts d’informació per tal de completar la fotografia. 
Important: tenir clars els objectius i mesurar els esforços, pot ser una tasca complexa. 

Recapitulem:



Dubtes i preguntes dels 
assistents



Propera sessió



Agenda de la sessió
Dimarts 16 de juny de 2020

10.00. Presentació de la sessió. Repàs dels 
missatges clau de la sessió prèvia.

10.15. Cas d’estudi sobre metabolisme: 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

11.00. Dubtes i preguntes

11.15. Conclusions i aprenentatges. 

11.30 Fi de la sessió
JOSÉ LUIS HARO
Responsable d’Economies Locals Emergents
Àrea Metropolitana de Barcelona
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Comprendre el metabolisme


