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Augment de la població mundial fins a 9.800 M 

el 2050 (Our World in Data. 2016.)

Les reserves d'elements clau com or, plata, indi, 

iridi i tungstè es podrien esgotar en 50 anys
(Fundació Ellen Macarthur- FEM, 2012).

La demanda energètica global augmentarà un 

36% fins al 2035 (AIE, 2008) i la d’aigua un 40% fins al 

2030 (2030 WRG, 2009)

Previsions globals de futur
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Amenaces econòmiques
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1 bilió $ d'estalvis mundials per a l'any 2025 

(WEF i FEM). 

A la UE es podrien reciclar o reutilitzar 600M Tn de 

residus addicionals anualment (CE).

Estalvi potencial de més de 630.000 M€/any a UE 

amb polítiques sostenibles en la gestió de residus(CE).

D’aquí al 2030 es preveu la creació de 1-3 M de nous llocs de 

treball en economia circular a Europa (WRAP, 2015)

Cada any els europeus generen 25 milions de tones de 

residus de plàstic, però només se’n recicla el 30 %. 

(Plastics Europe & Eurostat). 

Oportunitats
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Agenda 2030
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Agenda 2030 en l’economia

circular i verda
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• Reducció a la meitat el 

malbaratament d’aliments

• 60 % reciclatge residus municipals

• 70 % reciclatge residus d’envasos

• Màx. 10 % dipòsit

2030

< 650 + 5.500 M EUR 

(H2020+Fons estructurals)

• Normes de qualitat per a les matèries primeres secundàries

• Ecodisseny per promoure l’estalvi, reparabilitat, durabilitat i reciclabilitat

• Reconeixement adobs orgànics basats en residus i reforçament dels 

bionutrients.

• Estratègia per al plàstic que faciliti la reciclabilitat i la biodegradabilitat, i 

minimitzi les substàncies perilloses en els plàstics i la brossa marina.

• Impuls de mesures de reutilització de les aigua residuals.

Context europeu

Paquet d’economia circular

2015-2019



MODIFICACIÓ DE LES DIRECTIVES

• Directiva sobre els residus (Directive
2008/98/EC )

• Directiva sobre l’abocament de residus
(Directive 1999/31/EC )

• Directiva sobre vehicles al final de la 
seva vida útil, piles y residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE) (Directives 
2000/53/EC, 2006/66/EC and
2012/19/EU)

• Directiva sobre els residus d’envasos
(Directive 94/62/EC)

CANVIS EN:

• Objectius de reciclatge de 
residus municipals i residus
d’envasos

• Objectius de Recollida selectiva 

• Supressió gradual dels
abocadors

• Incentius

• Prevenció

Context europeu

Modificació de directives

Consell Europeu (22/5/2018)
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Estratègia Europea per als Plàstics en una Economia Circular (01/18)

➢ Proposta de normativa sobre prohibició plàstics d’un sol ús

Proposal of Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on 
the environment (2018 European Commission, ongoing procedure to approval) 

Context europeu

Estratègia dels plàstics de UE



2. Impulsors de l’economia circular

a) Eines

b) Àmbit Administracions públiques

c) Àmbit Privats
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Economia
Competitivitat, eficiència 

en l’ús dels recursos, 
estalvi, ocupació i 

innovació

Empreses
Optimització gestió de 

residus, reducció riscos, nous 
mercats amb productes i 

serveis amb valor afegit, font 
d’innovació i

responsabilitat 
social

Ciutadania
Accés a nous productes i 

serveis d’una major 
proximitat, utilitat i 

qualitat. Estalvis per la 
menor adquisició de 

productes i per increment 
de l’eficiència

Medi Ambient
Reducció de les emissions,
del consum de matèries i de 

residus, preservació del 
capital natural, millora de la 
qualitat ambiental i reducció 

de les externalitats
negatives 

Beneficis de 

l’economia 

circular

Oportunitats

de l’economia circular
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Estratègia

d’impuls a 

l’economia

verda i circular

(2015)

Programa

general de 

prevenció i 

gestió de 

residus i 

recursos de 

Catalunya

(2013-2020)

Estratègia

catalana

d’ecodisseny

(2015)

Pacte 

Nacional per a 

la Indústria

(2017)

Estratègies impulsores
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Participació 
internacional

Instruments facilitadors

Incentius 
públics i 
préstecs Capacitació 

tècnica 

Plataformes 
col·laboratives

Informació i 
assessorament
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Més de 600.000 € en
projectes Interreg

d’economia circular Més de 62 iniciatives i 
29 membres adherits

a l’Observatori
Catalunya circular

Instruments facilitadors

Membres de C100 de 
la Fundació Ellen 
Macarthur des de 

2015

Més de 100 candidatures 
en l’última edició del 

Premi Catalunya 
d’Ecodisseny
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750.000€ d’inversió anual
Nuclis d’Innovació i Innotec

(2018)

118 cupons d’ecoinnovació
import de 442.854 €

192 projectes de 5M€ 
totals, Ajuts de l’ARC

ICF Ecoverda prestecs

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



Iniciatives empresarials pioneres
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3. Catalunya Circular, 

l’Observatori de l’Economia Circular de 

Catalunya
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Objectiu de Catalunya Circular 

Esdevenir el node de referència en economia verda i circular que

aporti coneixement i informació, amb la voluntat de donar coherència i

visibilitat als esforços que s’estan realitzant des de diferents nivells, tan

públics com privats: governamentals, institucions, empreses,...
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Observatori de l’Economia

Circular de Catalunya



Breu valoració de l’Observatori

2018 2019 Futur

Llançament de 
l’Observatori
9 de maig de 2018

Més de 150
assistents

L’observatori en 
números

29 membres adherits

90 notícies publicades

125 actes difosos

Més de 130 recursos de 

sensibilització per a 
l’economia circular

6.161 visualitzacions 

del web

93 iniciatives
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Funcions de Catalunya Circular 

a) Aglutinar, fomentar l’intercanvi i dotar d’una estructura

homogènia al conjunt d’iniciatives existents a

Catalunya i fer de reclam de noves.

b) Recollir i fer accessible informació sobre l’actualitat

global, fons de finançament i novetats

c) Sensibilitzar i formar en relació a les oportunitats reals

de l’economia circular

d) Generar coneixement en l’aplicació de l’economia circular

a Catalunya, identificant les tendències de futur

e) Avaluar el progrés a través d’un sistema de seguiment i

de monitorització, i determinar els agents de canvi i els

impactes sobre l’economia empresarial i la generació

d’ocupació
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Observatori de l’Economia

Circular de Catalunya
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Observatori de l’Economia

Circular de Catalunya
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4. Iniciatives

a. Mapa de les 

iniciatives 

b. Presenta el teu 

projecte

Presenta el teu 
projecte
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Estructura i continguts

Observatori de l’Economia

Circular de Catalunya
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Objectius

a) Donar a conèixer iniciatives d’èxit de Catalunya

b) Posicionar Catalunya com a referent en l’economia

circular

c) Fomentar l’intercanvi i les col·laboracions amb altres

governs i agents

d) Explorar reptes de futur i desplegar projectes innovadors
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Catalunya Circular 
Economy Hotspot 2020
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Catalunya Circular 
Economy Hotspot 2020

Administració Pública:
• Generalitat de 

Catalunya
• Administració local
• Àrea Metropolitana de 

Barcelona

Sector econòmic:
• Empreses
• Organitzacions 

empresarials
• Sindicats

Sector acadèmic i recerca:
• Universitats
• Centres tecnològics
• Centres de recerca

Usuaris:
• Ciutadania
• Tercer Sector



GRÀCIES  
PER  LA  VOSTRA  ATENCIÓ

http://mediambient.gencat.cat/catalunyacircular

Contacte: catalunyacircular@gencat.cat

http://mediambient.gencat.cat/catalunyacircular

