
Activant l’Economia Circular a les
empreses

Economia Circular 
en Acció



Agenda

10:00 - 10:15 Presentacions i per què estem aquí

10:15 – 10:45 Economia circular en acció

10:50 – 11:30 Dissenyem productes circulars

11:30 – 11:45 Pausa

11:45 – 12:30 Creem Joint ventures en economia circular

12:30 – 13:00 Conclusions



Objectius

Aprendre a pensar en el nou context.

Posar en pràctica eines de disseny circular.

Treballar amb les empreses locals per avaluar els seus models de negoci en línia amb els principis de l’EC.

Impulsar i promoure la creació de noves relacions empresarials, alineades amb els principis de l’EC.
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El 45% de les emissions de 
GEH estan vinculades a la 
producció de béns i materials.

L’economia circular pot 
contribuir a reduir 
considerablement aquestes 
emissions.

¿Com pot contribuir l’economia 
circular?

Fuente: “Completing the picture: how circular economy takles climate change”, 2019 Ellen MacArthur Foundation.



Per què necessitem una 
economia circular?



Per què necessitem una 
economia circular?

Es pronostica que molts recursos s’esgoten en un 
període relativament curt…

…mentre que només alguns materials són reciclats
a escala



Per què necessitem una 
economia circular?

Enfocament transversal:
• Més consum calòric (aliments, 

degut a  l’augment de 
població) 

• Més packaging degut a 
l’augment del consum

• Més residus al final de la vida 
dels productes

Replantejament a nivell global

Font: Ellen MacArthur Foundation



¿Què és l’
economia circular?

Regenerativa per disseny i intenció

Es basa en la retenció del valor, en 
lloc de l’extracció i desaprofitament.

Proposa noves maneres de 
dissenyar i utilitzar els materials i 
recursos.

Nova manera de relacionar-se amb 
proveïdors, clients i d’altres 
stakeholders.

Col·laboració • Transparència • Traçabilitat

Font: Ellen MacArthur Foundation



Cicle biològic

Fongs
Restes 
agricultura

Packaging
Compostable

+



Repara
Recicla

Cicle tècnic



Visió Cradle to Cradle
(del bressol a bressol)

1. Residu = Nutrient (recurs)
Materials saludables per a persones i entorn
Recirculació perpètua (disseny per al desmuntatge, 
plans de recuperació de materials, compostatge segur)

2. Energia solar disponible
Ús d’energies renovables i netes

3. Celebrar la diversitat
Cultural, bológica. La diversitat millora la resiliència

Focus: empresa (processos i productes)
replantejament d’estratègies



Bo, no menys
dolent



Caminem plegats per 
assolir els objectius



Valor per a 
tothom

La construcció circular podria 
reduir les emissions de CO2 en 
un 38% en 2050 (o 56% més 
enllà d’aquest període).

Fuente: “Completing the picture: how circular economy takles climate change”, 2019 Ellen MacArthur Foundation./



La UE i la Economia 
Circular

Àrees

1. Disseny de producte i processos de producció

2. Consum: ecoetiquetatge, consum col·laboratiu, product as a service

3. Gestió de residus: Objectius de tassa de reciclatge

4. Residu = Recurs

5. Prioritats

5.1 Plàstics

5.5 Biomassa

5.4 Construcció

5.3 Matèries primes crítiques

5.2 Malbaratament alimentari

Font: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es


Catalunya i 
l’Economia Circular

 Regions de diferents parts d’Europa
 Objectiu: Enfortir la difusió de l’Economia

Circular a Europa amb el paquet de 
mesures de la Comissió Europea

 Pressupost: 1.900.000€

 Regions de diferents parts d’Europa
 Objectiu: Enfortir la difusió de l’Economia

Circular a Europa amb el paquet de 
mesures de la Comissió Europea

 Pressupost: 1.900.000€

 Subvencions per fomentar 
projectes d’economia dintre de les 
empreses catalanes des de 2016



Nous models de 
negoci

1. Conservar i potenciar el capital natural
2. Optimitzar el rendiment dels recursos
3. Fomentar l’eficàcia dels sistemes

Els principis de l’economia circular

ReSOLVE framework

Font: Ellen MacArthur Foundation



Healthy Printing Initiative

Iniciativa per crear tintes dissenyades
segons els principis Cradle to Cradle.

Què és?

Rellevant perquè…
Hi ha empreses participants de tota la
cadena de valor de la impressió i la
comunitat d’experts Cradle to Cradle®
per trobar solucions conjuntament

Col·laborar
per a innovar



Fashion for Good

Iniciativa privada liderada per C&A Foundation per
crear comunitat que catalitzi el canvi a l’industria de
la moda i tots els agents de la cadena de valor. C&A
va fer pública la seva informació de proveïdors i
processos de forma gratuïta i oberta a tothom.

Què és?

Rellevant perquè…
És el primer cop que una empresa privada pren
el lideratge per canviar tota una industria i 
permet que els seus competidors i 
col·laboradors se’n nodreixin.

Col·laborar
per a innovar



Sustainable Packaging Coalition

Organització americana que promou i impulsa la 
creació de packaging sostenible i circular per part
de les empreses d’EEUU. 

Què és?

Rellevant perquè…
Treballa amb tota la cadena de valor 
del packaging, des dels creadors de la 
matèria prima fins als venedors de 
productes a les cadenes de 
supermercats. També crea els seus
propis projectes com How2Recycle

Col·laborar
per a innovar



Community of 
Practice

Col·laborar
per a innovar

Font: Circle Economy



Wealth, jobs and resources

Absolute decoupling 
indicators of the Circular 
Industrial Economy

The two absolute decoupling indicators of the circular industrial economy monitoring more wealth

and jobs from less resource consumption. Source: Walter Stahel, “The Circular Economy”, 2019

¿Cómo
funciona?

La economía circular bien entendida crea valor 
para la sociedad en su conjunto. EIG ha 
desarrollado herramientas para medir y gestionar
ese valor

CSV



¿Cómo se 
gestiona la  
Responsabilidad?

Font: Walter Stahel, “The Circular Economy”, 2019



Crear i 
preservar 
valor



Multinacionals

25%

100%

de plàstic
procedent de 
platges i recollit
per voluntaris

plàstic d’origen
reciclat



Empreses locals



Empreses locals

Matèria prima: 
Botelles de plàstic
PET

Cradle to Cradle 
Certified™ Bronze



I molts més



Amposta 14 – 18, bajos 2
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
(+34) 934 199 080

info@ecointelligentgrowth.net

www.ecointelligent.net

Gràcies per la vostra atenció.
Ara és el vostre moment…

mailto:info@ecointelligentgrowth.net

