
Economia circular 
al món local

Cicle de tallers

Sessions virtuals sobre
Definir estratègies d’economia circular
Primera sessió: 3 de juliol de 2020
(segona sessió 7/7/20)

Recordeu apagar micròfons i càmares



Benvinguda i acollida 
a la sessió



Agenda de la sessió 

10.00. Benvinguda i acollida a la sessió. 

10.10. IDEAR: Com identificar estratègies d’economia circular? 

10.45. PRIORITZAR: Com podem prioritzar-les?

11.00. APROFUNDIR: Com avaluem les oportunitats? 

11.15. Dubtes i preguntes

11.30. Fi de la sessió



Durant tota la sessió us animem a 
compartir les vostres experiències, els 
vostres dubtes i inquietuds al xat...!

*Farem tres blocs d’intervencions del xat i un bloc 
final de preguntes i respostes.





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




Venim d’entendre el punt
de partida del nostre

municipi i haver focalitzat en 
sectors o àmbits estratègics

per l’economia circular. 







Idear estratègies 
d’economia circular



Objectiu: Identificar els projectes o estratègies d’economia circular aplicables al nostre 
municipi. 



Per tal d’identificar les potencials 
oportunitats d’economia circular és molt 
recomanable implicar activament els 
agents locals clau. 

Evitem idear els projectes sols!
Som facilitadors del canvi.



Per tal d’identificar les potencials 
oportunitats d’economia circular és molt 
recomanable implicar activament els 
agents locals clau. 

Sectors d’activitat 
econòmica 
(primari, indústria, serveis, CNAE...)

Àmbits 
d’actuació
(polígon industrial, barri, PAE...)

Vectors 
d’activitat
(energia, aigua, plàstics, orgànica...)



Una major diversitat d’agents 
permet un marc més ampli 
d’identificació d’oportunitats. 
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Un procés d’ideació amb la participació 
activa dels agents clau permet...

• Alinear la visió cap a l’economia circular,

• Analitzar les experiències existents en els sectors o àmbits 
pre-seleccionats, i saber com es poden millorar/ampliar 
(construir sobre les experiències prèvies),

• Identificar noves solucions i oportunitats,

• Entendre i donar resposta al requeriments que els sectors 
econòmics o àmbits estratègics necessiten per liderar una 
transició cap a l’economia circular.
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El procés d’ideació pot combinar diferents nivells 
d’interacció...

Reunions 1-1

Cadascun d’ells podrà tenir les seves virtuts i limitacions

Tallers participatiusTreball intern



Us animem a compartir les vostres 
percepcions i experiències en 
tallers participatius al xat...!

En feu una valoració positiva? Funcionen?
Us fan respecte i creieu que no és una opció?
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Els tallers participatius

Els tallers són espais idonis per a la 
ideació, que permeten millorar la 
comprensió i el diàleg públic-privat. 

Dissenyar i preparar bé els
tallers participatius és clau per a
obtenir els resultats esperats: saber 
on es faran, quan, qui ha de 
participar, quins són els objectius 
que esperem, quin ha de ser l’ordre 
del dia i la dinàmica...



21

Fitxes pràctiques a la Guia per al món local
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Els tallers participatius

• No hi ha una única fórmula.

• Tenir clar l’objectiu (nostre i 
dels participants). 

• Convé combinar la visió 
individual i col·lectiva. 

• Agrupació per afinitat 
(vector, problemàtica, 
objectius...). 
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Tres ingredients essencials

Comprensió

Els participants han de 
comprendre els conceptes 
entorn els quals gira el 
taller. 

No s’han de sentir 
exclosos per manca de 
coneixement o 
comprensió de la 
temàtica. 

Motivació

Cal entendre què mou als 
participants, què els 
motiva. Han de trobar-li 
un sentit i veure que 
poden treure’n profit. 

Sense motivació no 
s’esforçaran a construir. 

Facilitació

La facilitació permet la 
col·laboració, el treball en 
equip i la generació 
d’idees.

Una facilitació adequada 
permet generar sinergies i 
abraçar les aportacions de 
totes les persones 
assistents.



Quin és el paper del facilitador?

Si l’assimilem a una professió, què seria?









Alguns consells dels tècnics locals...

Que hi hagi empreses de 
diferents sectors per 
veure possibles
col·laboracions entre 
elles; a l'hora de posar 
exemples que siguin casos 
reals propers per facilitar 
la identificació amb les 
empreses.

Cal fer molta més
difusió. A nivell
industrial, és important
que existeixi una 
associació o entitat que 
agrupi les empreses i 
que generi interessos
compartits

Fer un taller molt
pràctic, amb exemples 
reals, pensant en què
interessa a les empreses
i participants.

S'ha de treballar
míninament de manera 
prèvia amb els
assistents el marc
conceptual

• Fer una prèvia detecció de 
la capacitat de les empreses
convidades, de reconduir el 
seu model de negoci cap a 
la circularitat.

• Mostrar exemples pràctics
als tallers, relacionats amb
els seus productes o serveis.

• Estudiar bona acció
dinamització

Ambient agradable i 
proper, honestedat en els
plantejaments, cuidar als
assistents (quelcom de 
menjar i beure)

El concepte d'economia
circular és nou per 
molta gent, cal 
contextualitzar-lo amb
altres temes conceptes
relacionats que siguin
més habituals



Quin és el principal repte d’un 
taller participatiu?

La vostra opinió pot ser molt útil per alimentar 
futures accions del pla d’impuls a l’ECiV. 
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Com captar participants?

• La comunicació és essencial: 
captar l’interès, aconseguir un 
win-win, ús d’un llenguatge 
comú, adreçar aspectes dins 
l’agenda dels destinataris.

• Tenir accés als interlocutors 
adequats és bàsic.

• Teixir aliances i comptar amb 
prescriptors: la col·laboració és 
clau! 
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Com aconseguir resultats de qualitat??

• Un problema habitual és quedar-se en 
la superficialitat (quedar-se en idees 
genèriques): no tenir temps  / 
voluntat / capacitat d’aprofundir.

• Crear un ambient de creació on obrir-
se i destinar-hi temps suficient pot 
contribuir a millorar la qualitat dels 
resultats. (Recordem: quin és 
l’objectiu del taller?)

• Ser auto-crítics: ha estat productiu? 
Servirà de quelcom? És una bona 
inversió de temps? > Millora contínua.



Eines
per a la ideació
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Matriu ReSOLVE

L’economia circular es basa en tres
principis, que es poden transformar
en 6 accions empresarials:

- Regenerar (Regenerate)

- Compartir (Share)

- Optimitzar (Optimise)

- Recircular (Loop)

- Virtualitzar (Virtualise)

- Intercanviar (Exchange)
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Font: Ellen MacArthur Foundation

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
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Font: Ellen MacArthur Foundation

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
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Font: Ellen MacArthur Foundation

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
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Making sense of the circular economy: the 7 Key
elements 

Ei
n

e
s

Font: Circle Economy

https://www.circle-economy.com/circular-economy/7-key-elements
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IDEO Circular design guide
Ei
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Font: IDEO

IDEO és una agència de disseny 
de referència que ha 
desenvolupat la IDEO Circular 
Design Guide,  amb l’ambició de 
promoure el disseny de 
sistemes circulars. 

https://www.circulardesignguide.com/
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IDEO Circular design guide
Ei
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Font: IDEO

https://www.circulardesignguide.com/
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IDEO Circular design guide
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Font: IDEO

https://www.circulardesignguide.com/
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IDEO Circular design guide
Ei
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Font: IDEO

És una gran font de recursos, 
plantilles i idees per a la 
facilitació de sessions de 
treball. 

https://www.circulardesignguide.com/
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Recursos genèrics per a la dinamització de 
sessions de treball participatives. 
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Font: Hyperisland

https://toolbox.hyperisland.com/
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Fonts d’inspiració: Circle Lab
Ei
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Font: Circle Economy

https://circle-lab.com/
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Fonts d’inspiració: Forum for the Future
Ei
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Font: Forum for the Future

https://www.forumforthefuture.org/
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Fonts d’inspiració: Observatori Catalunya Circular
Ei
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Font: Catalunya Circular

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/catalunya_circular/iniciatives/


55

Fonts d’inspiració: Laboratorio de Ecoinnovación
Ei
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Font: Laboratorio de Ecoinnovación

http://www.laboratorioecoinnovacion.com/


Quin és el resultat 
d’un procés d’ideació?
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Quin és el resultat de la ideació?
Exemple extret de la Guia d’ECiV per al món local

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
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Dubtes i preguntes dels 
assistents



Prioritzar estratègies 
d’economia circular



Objectiu: Filtrar els projectes ideats a través d’un 
exercici de priorització. 
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Prioritzar oportunitats

Una vegada identificades 
moltes possibles iniciatives 
d’economia circular és 
necessari prioritzar aquelles 
que puguin ser més factibles i 
tenir major impacte econòmic, 
social i ambiental.

Per tal de filtrar i prioritzar, es 
poden seguir diferents 
enfocaments. 
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Anàlisi multi-criteri

Conjunt de mètodes d'anàlisi per 
ajudar a la presa de decisions que 
permeten comparar diferents 
alternatives mitjançant l'especificació, 
valoració i ponderació raonada dels 
criteris considerats rellevants.
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Anàlisi multi-criteri: 3 passos

1

Especificació

Quins criteris cal tenir en 
compte? Estem tots 
d’acord en que són els 
criteris adequats? Els hem 
de consensuar?

2

Valoració

Com els podem valorar? 
Són criteris quantitatius o 
qualitatius? Com els 
mesurem? Hem de 
construir una matriu per 
ajudar-nos a la valoració? 

3

Ponderació

Com els podem ponderar? 
Quin pes té cada criteri? 
Són tots iguals o algun 
pesa més que altres?
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Anàlisi multi-criteri: 3 passos

1

Especificació

Quins criteris cal tenir en 
compte? Estem tots 
d’acord en que són els 
criteris adequats? Els hem 
de consensuar?

2

Valoració

Com els podem valorar? 
Són criteris quantitatius o 
qualitatius? Com els 
mesurem? Hem de 
construir una matriu per 
ajudar-nos a la valoració? 

3

Ponderació

Com els podem ponderar? 
Quin pes té cada criteri? 
Són tots iguals o algun 
pesa més que altres?
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Anàlisi multi-criteri: 
especificació criteris

En resum:
• Escala del projecte (nombre d’agents, dimensió 

de la iniciativa)
• Viabilitat econòmica (ROI, beneficis, 

finançament)
• Viabilitat tècnica (factibilitat, tecnologia 

disponible, eines, etc)
• Valor ambiental (residus, emissions, recursos...)
• Valor social (ocupació, integració, desigualtats)
• Implicació ens local (potencial paper de 

l’administració).
• Visibilitat (capacitat de tracció)
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Anàlisi multi-criteri: 3 passos

1

Especificació

Quins criteris cal tenir en 
compte? Estem tots 
d’acord en que són els 
criteris adequats? Els hem 
de consensuar?

2

Valoració

Com els podem valorar? 
Són criteris quantitatius o 
qualitatius? Algun té 
capacitat de veto? Com els 
mesurem? Hem de 
construir una matriu per 
ajudar-nos a la valoració? 

3

Ponderació

Com els podem ponderar? 
Quin pes té cada criteri? 
Són tots iguals o algun 
pesa més que altres?
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Anàlisi multi-criteri: 
Valoració criteris

JERARQUIA

Icones de Freepik de www.flaticon.com

ESCALA 
VALORACIÓ

FONTS 
INFORMACIÓ
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Anàlisi multi-criteri: 
Valoració criteris

Exemple
CRITERI: GENERACIÓ DE RESIDUS

VALORACIÓ CONDICIONS

3 (alta) Estalvi de > 10 tones de residus

2 (mitja) Estalvi d’entre 5 i de 10 tones de residus.

1 (baixa) Estalvi de menys de 5 tones de residus. 
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Anàlisi multi-criteri: 3 passos

1

Especificació

Quins criteris cal tenir en 
compte? Estem tots 
d’acord en que són els 
criteris adequats? Els hem 
de consensuar?

2

Valoració

Com els podem valorar? 
Són criteris quantitatius o 
qualitatius? Com els 
mesurem? Hem de 
construir una matriu per 
ajudar-nos a la valoració? 

3

Ponderació

Com els podem ponderar? 
Quin pes té cada criteri? 
Són tots iguals o algun 
pesa més que altres?
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Anàlisi multi-criteri

Poden haver-hi comissions o grups de contrast, 
com a part del mecanisme local de governança.
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Anàlisi multi-criteri: aspectes pràctics

• Poden haver-hi comissions o grups de 
contrast, com a part del mecanisme local de 
governança. 

• Poden ajudar a l’equip tècnic promotor a a 
construir i/o validar la matriu (què és 
rellevant tenir en compte?). 
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Anàlisi multi-criteri: aspectes pràctics

• Es pot construir la matriu en el marc del taller, abans o després. Si es fa en 
directe en un taller, és important tenir preparada l’estructura de la matriu i les 
fórmules, per agilitzar els càlculs. Després la matriu pot ser revisada i validada 
amb més calma. 



Dubtes i preguntes dels 
assistents



Aprofundir en les estratègies 
d’economia circular



Objectiu: Aprofundir en les oportunitats més 
destacades a través d’un anàlisi i avaluació més 
profund. 
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Invertim 
en la idea?
Identificades les oportunitats 
d’economia circular amb més 
potencial pel municipi, és necessari 
aprofundir i concretar les accions de 
cara a poder analitzar la seva
viabilitat tècnica, econòmica, 
ambiental i social.



Invertiríeu els vostres estalvis 
en els projectes identificats als 
vostres municipis?
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Què es vol fer, per què i amb qui?

Objectius
Situació actual
Motivació
Beneficis previstos?
Qui és qui? Qui fa què?
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És viable tècnicament?
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Anàlisi DAFO

Mètode per a avaluar un projecte, que 
diferencia entre els factors interns 
(fortaleses i debilitats) i els factors externs 
(oportunitats i amenaces). 
• Fortaleses: característiques del projecte (i el 

seu equip) que li donen un avantatge 
• Debilitats (o limitacions): són característiques 

que situen el projecte en un desavantatge.
• Oportunitats del medi, externes a l'equip que 

desenvolupa el projecte, que posen en 
avantatge l'equip per a assolir el seu l'objectiu

• Amenaces: elements del medi, externs a 
l'equip que desenvolupa el projecte, que 
podrien causar problemes per a assolir 
l'objectiu.
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Font

https://ca.wikipedia.org/wiki/An%C3%A0lisi_DAFO
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És viable econòmicament?
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Indicadors econòmics

Període de retorn de la inversió: temps necessari per recuperar 
la inversió inicial mitjançant els fluxos de caixa (ingressos menys 
costos) i, per tant, permet decidir si el projecte es posa en 
marxa. Es calcula mitjançant la suma acumulada dels fluxos de 
caixa, fins que aquesta iguali la inversió inicial.

Ei
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s
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Indicadors econòmics

Punt d’equilibri (break-even point): Volum de vendes que cal 
aconseguir per cobrir tots els costos (és a dir, el volum de vendes per al 
qual el benefici és nul). En el punt d’equilibri s’aconsegueix un retorn de 
la inversió del 0%, de manera que a partir d’aquest moment s’obtindran 
beneficis. 

Altres indicadors:
• Retorn de la inversió (ROI)
• Valor Actual Net

Ei
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e
s
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Business Model Canvas
Ei
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s
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Quin valor ambiental i social generaria?



El projecte estrella...
...contribueix positivament al triple compte de resultats

Valor 
econòmic

Valor 
social

Valor 
ambiental

Per exemple: projecte de segona vida 
d’equips informàtics a través d’un circuit 
local de reacondicionament i 
manteniment per lluitar contra l’escletxa 
digital, evitar residus i generar una 
ecosistema econòmic local.



El projecte estrella...
...contribueix positivament als ODS!
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Quines barreres ens podem trobar? 
Com superar-les?
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El paper de la legislació i les regulacions

La legislació i les regulacions tenen un enorme potencial com 
palanques de canvi que promoguin pràctiques més circulars. 

Hi ha molt marge de maniobra per impulsar lleis, regulacions, plans i 
programes que permetin avançar cap a la circularitat d'una manera 
eficaç i que alineï els interessos socials, ambientals i econòmics. 

*Per generar polítiques que derivin a una transició real cap a una economia circular, és imprescindible 
que les diferents entitats i agents del sector públic implicats adoptin posicions de col·laboració, i que 
els canvis assolits no estiguin supeditats a cicles electorals / polítics.

Ei
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Dues cares de la moneda

• Directiva marc sobre residus

• Directiva sobre els plàstics d’un sol ús.

• Directiva sobre la divulgació d’informació no 
financera.

• Directiva d’ecodisseny i responsabilitat extesa del 
productor. 

• Projecte de llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica
per aconseguir la neutralitat d’emissions el 2050.

• Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats. 

• Cànon deposició controlada de residus a Catalunya. 

• Llei francesa contra l’obsolescència programada. 

La legislació 
com a driver

La legislació com 
a barrera

• Lentitud en el marc regulador per 
aconseguir les condicions de fi de 
residu i de subproducte.  

• Barreres fiscals en la transformació
de producte a servei. 



Dubtes i preguntes dels 
assistents



Dubtes i preguntes dels 
assistents



Dubtes, preguntes, comentaris...?!?



I dimarts vinent....



Economia circular 
al món local

Cicle de tallers

Sessions virtuals sobre
Definir estratègies d’economia circular
Segona sessió: 7 de juliol de 2020 (10 – 11.30h)



Circle Economy és una organització sense ànim de lucre 
basada a Holanda amb la missió d’accelerar la 
implantació pràctica i escalable de l'economia circular. 

Com a organització d’impacte, connecta i capacita una 
comunitat global per crear les condicions per a la 
transformació sistèmica. Treballa al costat d’empreses, 
ciutats i governs per identificar oportunitats per fer la 
transició cap a l’economia circular.

https://www.circle-economy.com/

https://www.circle-economy.com/




Circle City Scan Tool: presentació de l’eina per a 
la circularitat per al món local.

Circle Lab Knowledge Hub: base de dades de 
projectes d’economia circular a nivell global.

Jordi Pascual
Project manager a l’àmbit de les ciutats circulars.













Economia circular 
al món local

Cicle de tallers


