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1. Anàlisi sectors
econòmics

2. Stakeholders

3. Oportunitats en
circularitat

4. Barreres
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ACCIÓ 1:
Recircula challenge
ACCIÓ 2:
Pacte per a
un textil circular

Acció 1 CircE:

Recircula Challenge de la UPC:
Programa de sensibilització i desenvolupament de
capacitats per a estudiants universitaris

Formació en:
 Economia circular
 Design thinking
 Team building
 Innovació i prototipatge
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Acció 2 CircE:

Pacte per a la transformació del sector del tèxtil
cap a l’economia circular
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Pacte per un tèxtil circular

Nou paradigma en la manera de col.laborar i
de relacionar-nos amb l’entorn

Tendències i iniciatives
existents

Context COVID-19

EU Green
Deal, New
Action Plan
for CE

Euratex, G7
Fashion Pact,
Circular Fibers
EMF

CircE, Full de ruta
d’EC de Catalunya,
Estratègia del residu
tèxtil
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Pacte per un tèxtil circular
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Pacte per un tèxtil circular

Qui forma part del Pacte: La cadena de valor
 Productors i comercialitzadors
 Gestors de residus
 Administració pública
 Acadèmia
 Tercer sector
 Societat civil

Visió comuna i agenda compartida
7

Pacte per un tèxtil circular

Per què cal un Pacte ara?

La societat demanda un canvi de paradigma a curt termini, agreujat en la crisi
actual. Existeix una oportunitat de posicionament per aquelles marques que es
diferenciïn en positiu, particularment amb un missatge en col·laboració i aval
de l’administració

Les normatives europees, estatals i autonòmiques s’han marcat uns objectius
a curt, mig i llarg termini que no s’aconseguiran sense un canvi significatiu per
part de tots els agents, pel que es preveu l’aplicació d’un esquema de
Responsabilitat Ampliada del Productor si no hi ha acords voluntaris efectius.

Aquesta iniciativa és una acció pilot per part de la CE, pel seu potencial de
replicabilitat i innovació a nivell estatal i europeu.
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Pacte per un tèxtil circular

Establiment d’objectius

PROPÒSIT

OBJECTIUS
GLOBALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS PER
AGENT

9

Pacte per un tèxtil circular

PROPÒSIT

OBJECTIUS
GLOBALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

El propòsit del Pacte és promoure l'economia circular
i innovar en el sector del tèxtil mitjançant l’adopció de
compromisos concrets en els seus processos
productius i el foment de la implicació tant dels
proveïdors com dels consumidors
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Pacte per un tèxtil circular

PROPÒSIT

OBJECTIUS
GLOBALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Els objectius globals que es proposen són:
•
•
•
•

Disminució de la generació de residu tèxtil
Increment % recollida selectiva
Increment % material reciclat en nous productes
Increment % valorització (reutilització, reciclatge i
valorització energètica)
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Pacte per un tèxtil circular

PROPÒSIT

OBJECTIUS
GLOBALS

Es defineixen objectius específics per cada agent de la
cadena de valor implicat, que agregadament contribueixen a
aconseguir els objectius globals:

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SECTOR MODA/TÉXTIL (empreses / associacions)
o Durabilitat
o Reciclabilitat
o Increment % material reciclat post-consum incorporat als nous
productes posats a la venda
o Increment % material reciclat pre-consum incorporat als nous
productes posats a la venda
o Reducció/eliminació de l’ús de materials nocius
o Desplegament d’estratègies per a una producció més neta i eficient
GESTORS DE RESIDUS
o Increment % Reutilització local
o Increment % Reutilització no local
o Increment % Reciclatge local
o Increment % Reciclatge no local
o Increment % reinversió a fins socials
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4. Pacte per un tèxtil circular

PROPÒSIT

OBJECTIUS
GLOBALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
o Foment de polítiques que contribueixin a la circularitat del sector
o Recolzament institucional a les iniciatives promogudes des del
Pacte
o Posicionar Catalunya com a referent en tèxtil circular
o Increment recollida selectiva en termes kg/hab/any i de punts de
recollida
o Increment despesa en campanyes/hab
ACADEMIA
o Incorporació del disseny circular a les escoles de disseny tèxtil i
graus universitaris del sector del tèxtil
o Innovació en materials i tècniques
SOCIETAT CIVIL I TERCER SECTOR
o Participació en les iniciatives promogudes des de l’Acord
o Difusió de les accions preses que contribueixin a la circularitat del
sector tèxtil
o Foment de la prevenció de residus i posar en valor la reutilització
entre la ciutadania/consumidors
o Reinversió en fons socials: enfortiment del tercer sector
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8. Fases 2020 - 2021

Fase 1:
Disseny
• Objectiu:

Fase 2:
Impuls

Fase 3:
Aplicació

•Objectiu:

• Establir les bases de l’acord amb • Aconseguir una massa crítica de
el consens de tots els agents
participants en tots els segments
que asseguri una projecció del
Pacte

• Resultats:
• Mapa de fluxos i d’actors de la
cadena de valor

• Resultats:
• Campanya d’adhesions
• Acte de signatura

• Quantificació d’objectius

• Promoció i difusió

• Establiment dels incentius per
cada agent de la cadena

• Seguiment i Avaluació

• Òrgans de govern
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Gràcies
Contacte: ads.tes@gencat.cat
Més informació:
• http://catalunyacircular.gencat.cat/
• http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/em
presa_i_produccio_sostenible/economia_verda/interreg/

