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1 Economia Circular i Objectius de Desenvolupament Sostenible  

Segons l'ONU: L'Economia Circular és un 
sistema en el qual tots els materials i els 
components es mantenen en el seu valor 
més alt, i els residus no existeixen. 

L'actual model econòmic lineal basat a 
“prendre-utilitzar-rebutjar” és balafiador, 
extractivista i responsable en gran 
manera del canvi climàtic i l'esgotament 
dels recursos. En aquest sentit, si volem 
aconseguir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i els 
compromisos d'emissions de gasos 
d'efecte d'hivernacle sota l'Acord de París, 
cal adoptar un nou model econòmic. 

L'Economia Circular planteja un enfocament completament diferent que permet 
estimular el creixement econòmic i generar ocupació sense comprometre al medi 
ambient, posicionant-se com a pedra angular per a una recuperació econòmica resilient 
i amb baixes emissions de carboni, després de la pandèmia de COVID-19.   

Alguns estudis suggereixen que la transició a una Economia Circular podria generar un 
benefici econòmic net d'1,8 bilions d'euros per a Europa el 2030 en comparació amb 
l'escenari lineal actual1 (Ellen MacArthur Foundation, s.f.)  

Així mateix, segons la Comissió Europea, l'aplicació d'unes mesures circulars ambicioses 
a Europa podria generar al voltant de 700.000 noves ocupacions2 (Comissió Europea, 
2020). Tenint en compte les possibles pèrdues de llocs de treball derivades de l'aplicació 
de les tecnologies de la Indústria 4.0, és necessari que l'Economia Circular aprofiti el 
potencial de la Quarta Revolució Industrial al mateix temps que garanteix el benestar dels 
treballadors i la seva participació en l'economia. Per a això, és essencial que els 

                                                 

1 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/universal-circular-economy-policy-
goals-enabling-the-transition-to-scale 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420 
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treballadors tinguin accés a les oportunitats de capacitació necessàries per satisfer les 
demandes d'ús d'un paradigma econòmic circular. 

Les conseqüències mediambientals que estan començant a fer-se visibles són el major 
argument per enfocar-nos cap a aquest nou model. Però pot ser que les empreses 
encara necessitin conèixer més raons de pes, així que el Pacte Mundial de Nacions 
Unides3 enumera deu arguments empresarials per incorporar la circularitat a les seves 
companyies (Pacto Mundial de Naciones Unidas España, 2021): 

1. Minimitza els costos i accelera el creixement empresarial. Gràcies a l'Economia 
Circular es reduirà el consum de matèries primeres reciclant els residus, es 
reutilitzaran els components i tot això aconseguirà un augment en l'eficiència i una 
millora en el rendiment econòmic. 

2. Atrau les inversions responsables i facilita l’accés a noves fonts de finançament. Els 
inversors comencen a veure en la sostenibilitat una oportunitat de negoci. Les 
empreses que estiguin al front en Economia Circular aconseguiran atreure noves 
fonts de finançament. 

3. Major seguretat en la cadena de subministrament a causa d’una menor 
dependència de materials verges. L'escassetat de recursos i la volatilitat dels preus 
deixa de ser un problema en l'Economia Circular al no dependre al 100% d'ells. 

4. Augmenta la innovació i el sorgiment de noves línies de negoci: gràcies a la 
circularitat s'obren noves vies on desenvolupar idees creatives per respondre a les 
demandes sostenibles de la societat. 

5. Millora la reputació i la competitivitat: les empreses responsables marquen la 
diferència i es possibilita l’accés a nous grups d’interès, impactant positivament en la 
imatge de marca. 

6. Afavoreix les aliances: cada vegada hi ha més empreses que volen ser sostenibles i 
generar sinergies entre elles resulta més senzill. 

7. Major interacció i satisfacció de clients i consumidors. Amb l'Economia Circular les 
empreses arribaran a nous consumidors caracteritzats per tenir un compromís amb 
la sostenibilitat. 

8. Facilita l’adaptació a les normatives en matèria de medi ambient i s’evita el risc de 
sanció per incompliment. 

                                                 

3 White paper nº4. Models de negoci basats en l'Economia Circular: com poden les empreses 
passar de la linealitat a la circularitat. https://www.pactomundial.org/biblioteca/whitepaper-
economia-circular/ 
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9. Disminueix els riscos associats a un elevat impacte ambiental i social. Les empreses 
poden perdre la seva llicència si es percep que exploten de manera indeguda els 
recursos naturals.   

10. L'Economia Circular alinea els processos operatius i la cultura empresarial amb 
l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
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1.1 Agraïments 

Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració NODE Garraf. Agraïm especialment la 
inestimable ajuda de l’equip de la Judit Garrido que han donat el seu suport i la dedicació 
d’una bona part del seu temps professional a aquest projecte. 

També volem donar les gràcies als ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Canyelles i Sitges 
per la seva col·laboració compartint amb els tècnics que han elaborat el present estudi 
la informació relativa al seu municipi. 

Finalment, volem agrair també a totes i cadascuna de les empreses que han dedicat 
una estona del seu inestimable temps personal i professional per aportar i sumar a 
aquest projecte. Sense la seva ajuda, aquest estudi no hagués estat possible. 
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1.2 L'Economia Circular, eina per assolir els ODS 

Davant la situació actual amb grans problemes mediambientals, amb conseqüències 
greus, com ara la destrucció del sòl fèrtil, la contaminació de l'aire, l'increment de la 
temperatura o l'escassetat de recursos naturals, entre molts altres, l'Organització de les 
Nacions Unides (ONU) ha adoptat 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
amb les seves 169 metes respectives, que abasten les esferes econòmica, social i 
mediambiental. A més, l'ONU proposa nombrosos passos a seguir per donar solucions als 
problemes esmentats i apunta a l'Economia Circular com a eina per assolir aquests 
objectius. 

Els ODS i l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible són un dels principals 
resultats de la Cimera de Rio+20 (2012) i donen relleu als Objectius de desenvolupament 
del mil·lenni. Catalunya participa en el debat internacional de les Nacions Unides a través 
de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible (Xarxa de Governs 
Regionals pel Desenvolupament Sostenible (Regions4), s.f.)4. 

L'Economia Circular és una eina que se centra en generar creixement econòmic i social, 
a través de l'organització eficient de tots els elements i recursos que conformen qualsevol 
cadena de subministrament.  

El principal objectiu de l'Economia Circular és “tancar el cercle”, és a dir, connectar els 
extrems del sistema lineal, fabricadors i consumidors (individus o empreses), per a 
aprofitar el màxim de matèria transformada i fabricada, i reintroduir-lo en el sistema de 
producció, per a, d'aquesta manera, eliminar el residu fins que sigui gairebé inexistent.  

  

                                                 

4 https://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina/actuacio_internacional/Regions4/index.html 
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Si analitzem els Objectius de Desenvolupament Sostenible podem comprovar que dels 17 
objectius marcats, sis d'ells estan relacionats amb l'Economia Circular i són els següents:  

 

 

1.3 Marc de situació  

El mes de juliol de 2022, en el transcurs de la diagnosi del present estudi, el Consell 
Comarcal del Garraf va presentar un Pla de Sostenibilitat de la comarca que vol 
coordinar les accions que els municipis estan ja implementant per a reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle (GEH), establir noves estratègies d’adaptació a les 
conseqüències del canvi climàtic, especialment en aquelles àrees que tenen uns àmbits 
d’actuació supramunicipals.  

Aquest Pla de Sostenibilitat del Garraf5, dintre del seu pla d’acció, es contemplen les 
accions a desenvolupar directament des dels plenaris de NODE Garraf, d’entre les quals 
estar Impulsar activitats i iniciatives d'Economia Circular i gestió energètica (Consell 
Comarcal del Garraf, 2021). 

 

1.4 Objectius del projecte 

Amb l’objectiu de definir i posar en marxa l’impuls d’activitats i iniciatives d’Economia 
Circular i gestió energètica en els polígons, des de Node Garraf es vol realitzar un estudi 
inicial de les accions que s’estan duent a terme per part les empreses de la comarca i 
veure quins recursos inicials existeixen. 

                                                 
5 https://www.ccgarraf.cat/serveis-i-tramits/cataleg-de-serveis/pla-de-sostenibilitat-del-garraf.html 
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1.5 L’Economia Circular als polígons industrials – La simbiosi industrial 

Quan, a imitació de la natura, en un entorn industrial, les empreses que en formen part 
ho fan alhora d’un ecosistema -industrial on els residus d’unes empreses són recursos 
per a d’altres, on les empreses treballen de forma col·laborativa a diferents nivells, 
treballant per maximitzar l’ús de recursos i la transició cap a energies renovables, quan 
això s’aconsegueix, es parla de simbiosi industrial i no deixa de ser res més que aplicar 
els conceptes de l’Economia Circular al teixit productiu d’un territori. La simbiosi industrial 
apunta com una de les tendències principals en la gestió de polígons industrials i 
d'estratègia territorial (Neves, 2020)6. No es pot oblidar que els polígons industrials poden 
compartir territori on hi ha també boscos (que poden produir biomassa), o ciutats, o 
granges que generen purins altament problemàtics de gestionar. 

La cooperació en simbiosi s'enfoca en optimitzar l'ús d'aquells recursos que les 
companyies per si soles no utilitzen internament (ja sigui per manca de recursos, 
coneixements, temps...). 

Taula 1. Principals diferències entre un Parc Eco-Industrial i un polígon industrial tradicional.7 

Parc Eco-industrial Polígon industrial tradicional 

Intercanvi de residus entre empreses Gestió de residus sense intercanvi 

Reutilització de residus recuperats entre 
empreses 

No reutilització de residus ni reutilització 
individual 

Cogeneració d’energia procedent de 
residus o de calor excedent amb 
infraestructures per a l’intercanvi de calor 
entre empreses 

Absència parcial o total del concepte 
ecològic en l’ordenació, urbanització i 
gestió del polígon. 

Infraestructures, construcció i ordenació 
d’usos del sòl 

Absència de mètodes de cogeneració 

Sistemes de Gestió mediambiental 
liderats per l’òrgan gestor del parc 

Absència de Sistemes de Gestió 
mediambiental. 

                                                 

6 Neves, A., Godina, R., Azevedo, S. G., & Matias, J. C. (2020). A comprehensive review of industrial symbiosis. Journal of Cleaner 
Production, 247, 119113. 

7 Font: www.upv.es/contenidos/CADIVALT/info/Guia_Poligonos.pdf 
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2 Activitats emprades en la diagnosi i metodologia 

La diagnosi realitzada es concentra en dos blocs principals: 

El primer bloc realitza un estudi del potencial de l’administració local per impulsar 
polítiques d’Economia Circular en l’entorn industrial. Per dur a terme aquest estudi, s’ha 
demanat als 5 ajuntaments que representen municipis amb polígons industrials a la 
comarca, respondre un qüestionari d’autoavaluació del potencial de l’ens local per 
impulsar l’Economia Circular. Aquest qüestionari ha estat adaptat del qüestionari 
dissenyat per la Diputació de Barcelona, en el quadern de treball de la Guia Economia 
Circular i Verda al món local: com passar a l'acció i eines per als ens locals8. A més de les 
preguntes incloses en el de la guia, s’han afegit altres preguntes de caire més qualitatiu. 

El qüestionari d’autoavaluació té per objectiu identificar el potencial d’impuls de 
l’Economia Circular determinant el nivell de preparació del què disposa tant el promotor 
del projecte (ens local) com el territori on s’implementa i es divideix en tres apartats:  

 Potencial de l’àmbit social. Identifica el nivell de preparació, predisposició i 
coneixement del que disposen els ajuntaments per desenvolupar la iniciativa 
d’Economia Circular amb èxit. 

 Potencial del teixit industrial local. Identifica quin és el nivell de coneixement 
respecte el teixit industrial del seu territori. 

 Capacitat de finançament. Identifica quines són les fonts de finançament a les 
que pot accedir el projecte.  

Originalment el qüestionari està dissenyat per puntuar amb ponderacions individuals en 
cadascú dels tres àmbits. 

La valoració resultant s’obté per la suma de les puntuacions obtingudes i llegeix la 
valoració pertinent:  

  

                                                 
8 Economia circular i verda al món local: Com passar a l'acció i eines per als ens locals 
https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-
e439daab3ab9  

https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-e439daab3ab9
https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-e439daab3ab9
https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-e439daab3ab9
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Valoració Puntuació 

El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori 
on es vol desenvolupar el projecte és molt adequat. Per tant és molt 
recomanable impulsar-hi un projecte d’Economia Circular. Es preveu un 
projecte amb èxit. 

25 - 33 

El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori 
on es vol desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable 
impulsar-hi un projecte d’Economia Circular, tot i això el projecte serà més 
exitós si es treballa en millorar els punts febles. 

20 - 25 

El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori 
on es vol desenvolupar el projecte és insuficient. No és recomanable 
desenvolupar un projecte d’Economia Circular fins que no es solucionin els 
punts febles principals. 

14 – 20 

Tan sols tres ajuntaments han respost el qüestionari, dos de forma completa (Sitges i 
Vilanova i la Geltrú) i un tercer, Canyelles, de forma parcial, només a la part quantitativa. 

Posteriorment al qüestionari, s’ha demanat als ajuntaments de realitzar una entrevista 
presencial per tal de conèixer més aspectes qualitatius sobre quines són les polítiques i 
accions d’economia circular. Les entrevistes s’han realitzat als ajuntaments de Sitges i 
Vilanova i la Geltrú. 

El segon bloc pretén conèixer en quin punt estan les empreses en sòl industrial de la 
comarca envers l’economia circular. Per fer-ho, s’ha fet servir un ampli qüestionari que 
han contestat un total de 34 empreses de diferents polígons i de diferents sectors i 
activitats industrials i de serveis en sòl industrial.  

El qüestionari aborda tots els àmbits relacionats amb la sostenibilitat i l’economia circular 
i està estructurat de la següent manera: 

Part 1 – identificació de l’empresa, estratègia i model de negoci 
Estratègia de l’organització 
Model de negoci 
Disseny i desenvolupament  
Responsabilitat social i governança 
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Part 2 – identificació dels processos productius 
Característiques de producte/servei 
Cadena de subministrament 
Materials 
Envasos i embalatges 
Operació i manteniment 
Fi de vida 
Instal·lacions i equips 
Innovació 
Màrqueting 
 
Part 3 – identificació de les accions sostenibles i circulars 
Certificacions i autoritzacions 
Gestió de l’energia 
Gestió de l’aigua 
Residus 
Abocaments 
Emissions 
Soroll 
Transport i instal·lació 
Climatització 
Il·luminació 
Sensibilització i formació 
Mobilitat 
 

Aquestes accions han permès una àmplia i heterogènia participació d'empreses de 
diverses activitats productives. 

Les dades aconseguides permeten oferir una imatge fidel de la situació territorial dels 
polígons industrials del Garraf. Aquesta informació no disposa de base històrica 
comparativa amb estudis anteriors. 
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3 L’Economia Circular al Garraf 

3.1 Polígons industrials al Garraf 

La comarca del Garraf té un total de 22 polígons d’activitat econòmica (PAE), la majoria 
a Vilanova i la Geltrú, tal i com es pot observar en la taula adjunta.  

Taula 2. Polígons d'activitat econòmica (PAE) i sòl 
industrial al Garraf per municipi. 2021 

Font: NODE Garraf 

 

 

La gran majoria del nombre de polígons 
d’activitat econòmica i de superfície de 
sòl industrial es situa en la plana del 
Garraf, en els municipis de litoral, mentre 
que els municipis de muntanya destinen 
peces més modestes de sòl urbà a 
l’activitat industrial. 

 

 

Segons es desprèn del Pla de sostenibilitat del Garraf, elaborat pel Consell Comarcal, 
l’existència d’aquestes àrees d’activitat econòmica estableix espais on es concentra un 

rellevant consum energètic. Així, el sector industrial, que tradicionalment és un sector 
amb un consum energètic intens, és molt sensible als increments del preu de l’energia 
i, per tant, altament vulnerable a aquests. En un context com l’actual i tenint en compte 
les previsions d’increment de preus dels combustibles fòssils que s’esperen en el futur, 

la viabilitat econòmica de les indústries podria veure’s compromesa. 

Addicionalment, cal tenir en compte que aquestes àrees d’activitat econòmica tenen 
solars buits que podrien acollir instal·lacions d’energies renovables i també es pot 
aprofitar aquells sostres adequats per a instal·lar panells fotovoltaics per autoconsum. 

Municipi 
Núm. 
PAE 

Superfície de sòl 
industrial (ha) 

Canyelles 1 2,78 
Cubelles 1 11,06 
Olivella 0 0,16 
Sant Pere de 
Ribes 

3 20,20 

Sitges 2 44,14 
Vilanova i la 
Geltrú 

15 67,35 

Total 22 145,68 
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4 Diagnosi 

4.1 Inventari de residus, consums i emissions al Garraf 

4.1.1 Residus industrials al Garraf 

Els sectors productius de la comarca tenen una generació de residus industrials 
significativa, especialment al municipi de Vilanova i la Geltrú que aplega ¾ parts del total 
del territori. Aquesta major producció de residus va lligada a la major presència 
d’indústria i àrees d’activitat econòmica.  

Taula 3. Residus industrials totals per municipis al Garraf. Tones. 2021 

Municipi Nombre 
empreses 

Perillosos No perillosos Total % 

CANYELLES 3 0 13 13 0,04 
CUBELLES 7 14 2.101 2.115 6,97 
OLIVELLA 1 0 2 2 0,01 
SANT PERE DE RIBES 28 81 3.385 3.466 11,43 
SITGES 14 27 1.771 1.798 5,93 
VILANOVA I LA GELTRÚ 77 707 22.235 22.942 75,63 
Total 130 829 29.507 30.336 100 

Font: Agència de Residus de Catalunya 

D’acord amb la jerarquia de prioritats en matèria de prevenció i gestió de residus les 
organitzacions han de vetllar en primer lloc per prevenir la producció dels residus; i quan 
no sigui possible optar per la seva valorització, entenent com a tal la reutilització, el 
reciclatge o altres tipus de valorització (p.ex. valorització energètica). S’evitarà que els 
residus derivin cap a un tractament finalista ja sigui la incineració o la deposició en un 
dipòsit controlat. 

El 75% dels residus que es generen a la comarca tenen un tractament de Valorització 
externa, mentre que un 18% es fa una deposició controlada, mesura que, en la mida del 
possible caldria reduir en benefici de la valorització. En línia amb els fonaments d’un 
sistema circular, cal destacar que tot just un 5% dels residus es converteixen en 
subproducte d’un altre procés industrial, pel que queda molt marge de maniobra per 
aconseguir una major representació d’aquest tipus de tractament.  

Si es té en compte tant la valorització en origen, la gestió de residus com a subproductes, 
la valorització material externa i la valorització energètica, el percentatge de la comarca 
(80,2%) està en línia amb les dades generals del país, que és del 80,3%. 
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Taula 4. Tipus de tractament dels residus industrials declarats al Garraf. Tones. 2021 

 

Font: Agència de Residus de Catalunya 

El tipus principal de residus industrials que es generen al Garraf són els derivats de la 
construcció i demolició, en un 26,6% del total, seguits dels generats per les instal·lacions 
per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d’aigües residuals i 
de la preparació d'aigua per a consum humà i d'aigua per a ús industrial, en un 22,5%. En 
tercer lloc estan els residus assimilables als domèstics (cartró, plàstics, etc.), en un 13%. 

Valorització 
en origen

0,04

Valorització 
externa

75,40

Subproducte
4,78 Fisicoquímic-

biològic-
depuradora

1,27

Deposició 
controlada

18,46

Altres
0,05

Residus industrials declarats per tipus tractament 
al Garraf. 2021

Tipus Total % 

Valorització externa 22.872 75,40 

Deposició controlada 5.601 18,46 

Subproducte 1.450 4,78 

Fisicoquímic-
biològic-depuradora 

386 1,27 

Altres 14 0,05 

Valorització en origen 12 0,04 

Valorització 
energètica 

0 0,00 

Emmagatzematge 0 0,00 

Incineració 0 0,00 

Total 30.335 100 
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Font: Agència de Residus de Catalunya 

 

4.1.2 Consums d’energia al Garraf 

El consum d’energia elèctrica a la comarca ha baixat significativament respecte als anys 
anteriors. La instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum podrien explicar 
aquesta davallada. El 21% de les empreses enquestades en aquest estudi afirmen tenir 
instal·lades plaques fotovoltaiques per a reduir la despesa en energia.  

Consum d'energia elèctrica i gas al sector industrial al Garraf 
Etiquetas de fila Consum elèctric - 

kWh  
Consum gas - kWh 

PCS  
2017 139,8 M 70,8 M 
2018 140,7 M 68,6 M 
2019 197,8 M 53,1 M 
2020 121,8 M 44,6 M 

Total general 600,1 M 237,2 M 

Font: Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d'energia elèctrica. Estadística d'energia elèctrica. 

Divisió de Planificació Energètica. ICAEN. Els autoconsums han estat estimats en no disposar de les dades primàries. 

 

8.062

6.819

3.989

3.656

3.601

1.250

1.133

753

645

133

63

54

52

51

41

31

Construcció i demolició

Instal·lacions per al tractament de plantes externes de …

Municipals (domèstics i assimilables)

Processos tèrmics

Agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca;…

Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de…

Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i…

Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles,…

No especificats en cap altre capítol de la llista

Olis i de combustibles líquids (excepte comestibles i cap. 05, 12 i…

Prospecció, extracció de mines i canteres i tractaments físics i…

Processos químics orgànics

Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil

Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els…

Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i…

Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments…

Residus industrials declarats per grup de residus (CER) al Garraf. Tones. 2021
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4.2 Potencial dels ens locals per impulsar l’Economia Circular 

4.2.1 Introducció 

Segons es desprèn de la Guia d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons 
industrials, elaborat pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, 2016)9 

“les entitats locals poden fer un paper molt important en les iniciatives 
d’energia sostenible, situant els ciutadans i els polígons industrials en el centre 

del nou model energètic. Poden liderar-les, proveir de finançament, actuar 
com a dinamitzadores de comunitats, actuar com agències d’energia, 

comercialitzadores d’energia.” 

Cal tenir en compte també que qualsevol iniciativa requerirà treballs intensos de 
col·laboració entre entitats, empreses i individus, i faran falta organitzacions amb 
credibilitat, com ara els ens locals que puguin orquestrar les activitats, dinamitzar els 
grups socials i actuar com a part mediadora.  

Per aquest motiu s’ha considerat important la participació en l’estudi dels ajuntaments 
de la comarca que disposen de sòl industrial. S’ha demanat als 5 ajuntaments, aquells 
que representen municipis amb polígons industrials a la comarca, respondre un 
qüestionari d’autoavaluació del potencial de l’ens local per impulsar l’Economia Circular. 
Aquest qüestionari ha estat adaptat del qüestionari dissenyat per la Diputació de 
Barcelona, en el quadern de treball de la Guia Economia Circular i Verda al món local: 
com passar a l'acció i eines per als ens locals10. A més de les preguntes incloses en la 
guia, s’han afegit altres preguntes de caire més qualitatiu.  

Cal destacar que s’han obtingut dues respostes completes, per part de Sitges i Vilanova 
i la Geltrú, i una parcial per part de l’ajuntament de Canyelles. Aquest ajuntament ha 
respost només a les preguntes de la guia, sense afegir cap informació de caire 
qualitativa.  

                                                 
9 Guia d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials 
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/414773/Guia+d%E2%80%99iniciatives+locals+cap+a+la+transici%C3%B3+e
nerg%C3%A8tica+als+pol%C3%ADgons+industrials.pdf 
10 Economia circular i verda al món local: Com passar a l'acció i eines per als ens locals 
https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-
e439daab3ab9  

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/414773/Guia+d%E2%80%99iniciatives+locals+cap+a+la+transici%C3%B3+energ%C3%A8tica+als+pol%C3%ADgons+industrials.pdf
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/414773/Guia+d%E2%80%99iniciatives+locals+cap+a+la+transici%C3%B3+energ%C3%A8tica+als+pol%C3%ADgons+industrials.pdf
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/414773/Guia+d%E2%80%99iniciatives+locals+cap+a+la+transici%C3%B3+energ%C3%A8tica+als+pol%C3%ADgons+industrials.pdf
https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-e439daab3ab9
https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-e439daab3ab9
https://www.diba.cat/documents/63810/166310776/Guia_ECiV_Final+rev+juliol+2018.pdf/1463e13b-f0cd-4134-bda8-e439daab3ab9
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4.2.2 Resultats dels qüestionaris 

A continuació s’identifica la valoració general de cada municipi. 

Vilanova i la Geltrú i Canyelles: 

El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o 
territori on es vol desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és 
recomanable impulsar-hi un projecte d’Economia Circular, tot i això el 
projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles. 

20 25 

Sitges: 

No és recomanable desenvolupar un projecte d’Economia Circular ja 
que el nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del 
polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte és completament 
insuficient. 

0 -14 

 

Per apartats, Vilanova treu un 9 de 10 en el de Potencial de l’àmbit social, seguit per 
Canyelles amb un 8,5. Sitges no aprova aquest apartat, amb un 4,511.  

En l’apartat Potencial del teixit industrial, tots tres municipis treuen mateixa puntuació 
amb un 6 sobre 10. 

Finalment, en el tercer apartat, Capacitat de finançament, destaquen les diferències 
entre els tres municipis, a on Vilanova i la Geltrú obté una valoració de 6 sobre 10, mentre 
que Canyelles obté un 2 i Sitges un 0. 

 

                                                 
11 Aquestes puntuacions corresponen a una ponderació sobre 10 de les puntuacions de cada apartat i no a la puntuació 
total obtinguda per cada municipi. 
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Vilanova Canyelles Sitges
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Potencial de l'àmbit social
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Valoració sobre 10 de l'apartat
Potencial del teixit industrial

6

2

0

Vilanova Canyelles Sitges

Valoració sobre 10 de l'apartat
Capacitat de finançament
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4.2.3 Entrevistes amb els ajuntaments 

Amb l’objectiu de completar la informació aportada pels ajuntaments, un cop van 
contestar el qüestionari, es van realitzar reunions presencials per tal d’obtenir més 
informació qualitativa respecte a les accions i polítiques municipals envers l’Economia 
Circular en sòl industrial.  

Vilanova i Sitges van acceptar realitzar l’entrevista presencial i van aportar línies generals 
sobre les polítiques en Economia Circular.  

Sitges. Els participants van manifestar que a la localitat no hi ha indústria, llevat de 
puntuals excepcions. Van coincidir en què la major activitat de la ciutat està concentrada 
en el sector hostaleria, comerç i actualment la construcció, aclarint que aquesta última 
activitat és temporal. La construcció genera molts residus i que no sempre són tractats 
adequadament, que hi ha una necessitat vinculada a això, però aquesta activitat no 
estaria compresa dins del programa d'Economia Circular en la indústria que promou 
Node Garraf.  

Tots van coincidir que el focus d'activitat en aquesta localitat està vinculat amb el 
Turisme, aclarint que la ciutat té una certificació de Biosphere Destination des de fa 
alguns anys. A nivell Comerç i Hostaleria estan realitzant diverses accions concretes 
vinculades a l'Economia Circular i sostenibilitat. També estan treballant amb una 
consultora externa, la qual realitza una diagnosi per fomentar l’Economia Circular en els 
esdeveniments municipals fixos (carnestoltes, festa major, etc.). 

Els participants destaquen la dificultat de portar a terme projectes transversals que 
afecten diferents departaments, com són les accions d’Economia Circular, degut a la 
falta de coordinació i informació interna existent. 

Vilanova. 

Els participants afirmen el compromís de l’Ajuntament amb la sostenibilitat i el 
mediambient.  

Destaquen les accions que el municipi realitza a nivell de recollida selectiva i gestió dels 
residus que depenen de l’ajuntament, és a dir, els de caràcter domèstic i comercial, però 
no els industrials, donat que no tenen competències. També s’esmenten les accions 
d’instal·lació de sistemes d’energia renovable als edificis i equipaments municipals.  

L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú va elaborar un Pla d’Acció de l’Energia Sostenible 
(PAES) que marca les pautes per assolir els objectius mediambientals que estableix la 
Comissió Europea per al 2020 (Pacte d’alcaldes). D’igual manera, Vilanova també és 
signant del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), un document estratègic 
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de planificació energètica i climàtica local que ha d’integrar la planificació existent al 
municipi i que representa una actualització del PAES. 

L’ajuntament ha impulsat un Pla de Reactivació Econòmica i Social12, un pla d’acció amb 
l’objectiu d’ajudar a sortir de la crisi causada per la pandèmia. En aquest pla s’estableix 
una acció relacionada amb l’Economia circular associada a la indústria (Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, 2021): 

Centralització de tota l’activitat de suport als polígons industrials actuals. Crear 
una agència interdisciplinària que treballi com a finestreta única digital per 
vetllar per la qualitat dels serveis: aigua, energia, residus, mobilitat, logística, 
seguretat, alhora que incorpori accions transversals com la sostenibilitat, la 
qualitat de l’aire, faciliti l’Economia Circular i s’alineï amb els objectius ODS.  

D’altra banda, el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 13, recull una acció englobada en 
l’àmbit de Territori i que fa referència a desplegar les mesures previstes al Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible per tal de dur a terme accions per a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic, entre d’altres accions d’eficiència energètica i mobilitat sostenible. 

A l’igual que Sitges, els participants destaquen la dificultat de portar a terme projectes 
transversals que afecten diferents departaments, com són les accions d’Economia 
Circular, degut a la falta de coordinació i informació interna existent. 

  

                                                 
12 Pla de Reactivació Econòmica i Social de Vilanova i la Geltrú https://reactivem.vilanova.cat/doc/doc_60637895.pdf 
13 Document que defineix els objectius i les polítiques d’actuació del govern municipal durant el Mandat Corporatiu. 

https://reactivem.vilanova.cat/doc/doc_60637895.pdf
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4.3 Perfil de les empreses envers l’Economia Circular 

4.3.1 Perfil de negoci de les empreses participants a l’estudi 

En l'estudi realitzat han participat 34 
empreses situades a la comarca del 
Garraf, que inclouen cinc municipis: 
Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribas, 
Sitges i Vilanova i la Geltrú. 

Les empreses que han participat en 
l'estudi tenen en comú que o bé són del 
sector industrial o estan ubicades en 
sòl industrial.  

 

Les empreses que van participar a l'estudi estan situades principalment en polígons de 
Vilanova i la Geltrú (55,6%). En aquest municipi, el més representat és el de Torrent de 
Santa Magdalena, seguit per Roquetes, la Bòbila i finalment en menor mesura Sinia de 
les Vaques i Masia d’en Frederic. Fora de Vilanova el polígon amb major representació és 
el de Vilanoveta, a Sant Pere de Ribes (18,5%), seguit per Les Salines a Cubelles (14,8%) i 
Camí de Mas Alba de Sitges (11,1%). 

 

29,6%

18,5%
14,8%

11,1% 11,1%
7,4%

3,7% 3,7%

Vilanova i la
Geltrú - Torrent

de Santa
Magdalena

Sant Pere de
Ribes -

Vilanoveta

Cubelles - Les
Salines

Vilanova i la
Geltrú -

Roquetes

Sitges - Camí
de Mas Alba

Vilanova i la
Geltrú - La

Bóbila

Vilanova i la
Geltrú - Sinia

de les Vaques

Vilanova i la 
Geltrú - Masia 
d’en Frederic

Distribució de les empreses als polígons industrials del Garraf

SI
79%

NO
21%

L'organització/empresa està ubicada 
a un polígon al Garraf?
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Les empreses que van participar a la diagnosi 
s'identifiquen en un 85% com a petites o micro 
empreses, sent aquestes últimes les més 
representades amb prop del 65% sobre el total. 
Les empreses mitjanes no aconsegueixen el 15%. 

D'acord amb això, prop del 56% de les empreses 
entrevistades tenen una facturació anual menor 
al milió d'euros. Mentre que prop del 40% de les 
empreses facturen anualment entre 1 i 5 milions 
d'euros i només el 6% factura més de 10 milions. 

 

S'ha de tenir present que aquesta classificació ha estat realitzada considerant els 
resultats de l'any anterior (2021), que sent el segon any de pandèmia encara, en molts 
casos, dóna diferències respecte a períodes precovid. 

El 47% de les empreses que van participar a l’estudi realitzen activitats industrials 
manufactureres però també han estat representats altres segments com el comerç al 
detall, altres serveis personals, la construcció, hostaleria, manteniment, logística i 
transport, comerç a l'engròs, activitats administratives i activitats immobiliàries. Els 
mateixos, també conformen el teixit empresarial de la comarca i encara que no 
produeixen la mateixa quantitat de residus que les empreses del segment industrial, han 
estat considerades a l'estudi per mesurar l'impacte ambiental de les diverses activitats. 

 

26,5%
23,5%

11,8%

2,9%

2,9%
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4.3.2 Estratègia de les empreses participants a l’estudi 

De les empreses participants a 
l’estudi, només una mica més de la 
meitat compten amb un pla 
estratègic (53%), on estan 
representades totes les decisions 
claus de l'empresa durant un període 
de temps, incloent-hi els objectius, les 
metes que s’han d’assolir i el full de 
ruta que ha de seguir l’empresa. Tot i 
això, durant l'estudi algunes empreses 
participants que no compten amb un 
pla estratègic escrit i estructurat, van 
esmentar que compten amb planificacions a curt o mitjà termini, però que són idees al 
capdavant dels amos de les empreses. 

Per la seva banda, les empreses que sí que compten amb un pla estratègic, el 44% inclou 
en el seu pla alguna línia d'Economia Circular i només el 39% considera els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030 de Nacions Unides. Alguns d'aquests Objectius 
inclouen l'Economia Circular de manera implícita, com ara el 6 (aigua neta i sanejament). 
El 7 (energia assequible i no contaminant), el 8 (treball decent i creixement econòmic), el 
9 (indústria, innovació i infraestructura), el 12 (producció i consum responsables, el 13 
(acció pel clima) i el 17 (que promou les aliances per assolir els objectius).  

En consultar les empreses que compten amb un pla estratègic i que inclouen en ell els 
ODS, quines són les línies estratègiques orientades als Objectius, van esmentar els 
següents: 

• Residus 
• Reciclatge  
• Reduir consum d'aigua 
• Ús d'energia renovable 
• Productes agroecològic 
• Reducció de plàstic 

 

  

Si
52,9%

NO
47,1%

Té l'organització un pla estratègic?
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No obstant això, s’observa que algunes de les empreses que sí que consideren els ODS 
dins del seu pla estratègic, ho fan tenint en compte altres objectius, no relacionats amb 
l’Economia Circular, cosa que denota la menor importància que algunes empreses 
assignen a aquests temes 

 

 

Prop del 56% de les empreses que van participar a l’estudi afirmen conèixer les 
tendències normatives i l'estat de l'art sobre el medi ambient, la sostenibilitat i l'Economia 
Circular vinculats amb l'activitat que desenvolupen. 
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En el pla estratègic...

Recull alguna línia d'Economia Circular?
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4.3.3 Model Negoci de les empreses participants a l’estudi 

Les empreses que van participar a la diagnosi són heterogènies quant a la seva activitat. 
S’ha comptat amb empreses que ofereixen serveis (26,5%), productes (29,4%) o tots dos 
(44,1%).  

El tipus de model de negoci està centrat principalment en Business to Business (47,1%) i 
només un 8,8% ofereixen els seus serveis o productes directament al consumidor final. Al 
mig es troba un gran grup d'empreses (44,1%) que treballa amb tots dos grups (B2B i B2C). 

  

De les empreses el model de negoci de les quals és B2B el 26,5% estan orientades a 
aquest model en més del 50% del seu volum de negoci. 

Per part seva, a més del 8,8% que dedica la seva activitat exclusivament als consumidors 
finals, menys del 12% de les empreses ho fa dins de la franja del 51 al 99% de la seva 
activitat. Prop del 30% de les empreses que treballen al model B2C, li dediquen entre el 10 
i el 50% de la seva activitat i el 50% de les empreses ho fa en menys del 50% de la seva 
activitat o directament no comercia amb consumidors finals. 

29,4%

26,5%

44,1%

Què ofereix l'organització al mercat i 
als seus clients?

Producte Serveis Tots dos

47,1%

8,8%

44,1%

B2B  Business to
Business

B2C  Business
to Customer

Tots dos

Tipus de model de negoci
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 Prop del 65% de les empreses entrevistades 
basen el model en vendes a clients del sector 
privat. Mentre que només el 35% inclou dins 
dels seus clients tant al sector públic com al 
privat. 

 

 

 

Ingressant en aquests resultats, s'observa que 
les empreses que comercien tant amb el 
sector públic com amb el privat, 
majoritàriament, hi ha una preeminència de 
contractació dels privats sobre els públics. 
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4.3.4 Responsabilitat social de les empreses participants a l’estudi 

Només el 23,5% de les empreses participants a l’estudi tenen dins de la seva estructura 
un àrea o una persona responsable de la sostenibilitat, el medi ambient o l'Economia 
Circular. La resta de les empreses, esmenta en alguns casos considerar aquests aspectes 
a nivell de direcció o directament no tenir-los en compte.  

La tendència indica que a mesura que les empreses són més grans, compten en major 
proporció amb àrees de sostenibilitat. 

  

En aquesta mateixa línia, prop del 80% de les empreses va assegurar que no realitzen 
cap tipus de comunicació d'informació ambiental dels seus productes o serveis als 
diversos grups d'interès . Mentre que dins del 20% que sí que ho fa i menys del 30% realitza 
una memòria de sostenibilitat, el que dona compte de l'escassa cultura ambiental de les 
empreses. 

  

Si
23,5%

No
76,5%

Teniu un/a responsable de 
sostenibilitat, medi ambient, 

Economia Circular

90,9%

57,1%
40,0%
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Micro Petita Mitjana

Teniu un/a responsable de sostenibilitat, 
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Sostenibilitat
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Menys d'un quart de les empreses 
participants, donen instruccions als seus 
clients o usuaris sobre els residus que es 
generen durant l’ús i la gestió del seu 
producte, components o embalatges i el final 
de la seva vida útil. 

 

 

 

 

 

  

Si
23,5%

No
76,5%

Es donen instruccions sobre els 
residus que genera durant el seu ús 

i la gestió al final de la seva vida 
útil?
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4.3.5 Certificacions i autoritzacions de les empreses participants a l’estudi 

Consultades les empreses participants sobre si compten amb algun tipus de 
comunicació14, llicència o autorització ambiental, més del 50% va afirmar disposar de 
comunicació o llicència ambiental i menys del 3% va fer referència a l'autorització 
ambiental integrada15 (AAI). Mentre que prop del 30% afirma no tenir cap tipus de llicència 
o autorització i prop del 15% desconeix si compta amb alguna o si té alguna obligació al 
respecte. 

La comunicació ambiental és un tràmit municipal a través del qual les empreses de 
determinades activitats posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius 
a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat. Mentre que l'AAI és una autorització 
que han de demanar determinades empreses per a l'exercici d'activitats que poden 
afectar el medi ambient amb la finalitat de: 

 Assegurar que es compleixen les mesures adequades de prevenció i reducció de 
la contaminació en el medi. 

 Fixar estàndards i nivells mínims de protecció. 
 Articular mesures correctives de l’impacte ambiental. 
 Utilitzar racionalment els recursos naturals. 
 Prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic. 
 Respectar els principis de preservació del medi. 

Durant la realització de la diagnosi, més enllà de les respostes donades per les 
empreses, es va advertir un gran desconeixement relatiu als tipus de llicències o 

autoritzacions per activitat. 

                                                 
14 https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Comunicacio-previa-
ambiental-municipal 
15 https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-ambiental-integrada. 
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En aquest punt, s'observa que un percentatge considerable d’empreses de serveis 
compten amb llicència ambiental, mentre que les empreses que ofereixen productes 
han brindat respostes més diverses. D’altra banda, les empreses que ofereixen serveis i 
productes, van manifestar en la seva majoria no comptar amb cap tipus de llicència ni 
autorització. 

 

En consultar per les certificacions ambientals, només el 26,5% de les empreses va afirmar 
comptar amb alguna d'elles.  

52,9%

2,9%

29,4%

14,7%

Comunicació o Llicència
ambiental

AAI - Autorització
Ambiental Integrada

Cap Ns/Nc

Tipus de llicència/autorització té l'organització

14,7%

23,5%

14,7%

2,9%

5,9%

23,5%5,9%
2,9%

5,9%

Producte Serveis Tots dos

Tipus de llicència/autorització té l'organització

Comunicació o Llicència ambiental AAI - Autorització Ambiental Integrada Cap Ns/Nc
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De les empreses que van manifestar tenir-les, el 44% ha certificat ISO 14001, el 33% compta 
amb certificació d'agricultura i l'11% va esmentar certificacions relatives a reciclatge, però 
no va poder identificar de quina es tractava i un altre 11% tenen la certificació Catforest. 

  

   

Si
26,47%

No
73,53%

L'organització disposa d'alguna 
certificació ambiental?

44%

33%

11% 11%

ISO 14001 Agricultura
ecològica

Reciclat Catforest

Certificacions ambientals
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4.3.6 Innovació de les empreses participants a l’estudi 

Més del 55% de les empreses que van participar a l’estudi no compten amb departament 
d'innovació o persona responsable d’aquesta àrea. Aquest departament, té la finalitat de 
predir els canvis en el mercat i brindar solucions abans que sorgeixin les necessitats 
concretes. 

Mentre que el 44% que sí que té àrea o responsable d'innovació, en la seva gran majoria 
(86,7%) consideren l'Economia Circular i/o la sostenibilitat com a vector d'innovació. 

  

 

  

Si
44,1%

No
55,9%

Existeix una persona o departament 
responsable d'innovació?

Si
86,7%

No
13,3%

Es considera l'Economia Circular o 
la Sostenibilitat com a vector 

d'innovació?
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4.3.7 Màrqueting a les empreses participants a l’estudi 

Més del 50% de les empreses no compta amb una estratègia de màrqueting, ni realitza 
cap tipus de comunicació diferenciada als diversos grups d'interès. 

  
Respecte a les empreses que sí que tenen un pla de màrqueting, el percentatge de les 
mateixes que inclou en la seva informació sobre impacte ambiental i/o social dels seus 
productes o serveis és baixa, doncs només el 31% els inclou.  

 

 

  

  

Si
47,1%

No
52,9%

Té l'organització una estratègia de 
màrqueting?

Si
47,1%

No
52,9%

Té l'organització una estratègia de 
comunicació als diferents grups 

d'interès?

Si
31,3%

No
68,8%

S'inclou en aquesta estratègia 
informació sobre els impactes 

ambientals i socials del producte o 
servei?
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4.3.8 Característiques dels productes i serveis de les empreses participants a l’estudi  

Les empreses que van participar en l'estudi es 
divideixen entre les que ofereixen als seus 
clients productes, ja sigui perquè ells mateixos 
els produeixen o els subministren (29,4%), les 
que brinden exclusivament serveis (26,5%) i 
les que proveeixen productes i serveis 
conjuntament (44,1%).  

  

 

  

 

S'observa poca presència d'ecoetiquetes16 a la comarca. Particularment, al 
voltant del 30% dels productes venuts per les empreses compten amb 
ecoetiqueta, mentre que només el 8,3% dels serveis la té.  

  

  

                                                 

16  L’Ecoetiqueta o Etiqueta ecològica de la Unió Europea és el sistema d'etiquetatge ecològic 
voluntari, creat per la Unió Europea l'any 1992, per promoure la comercialització de productes i 
serveis que siguin més respectuosos amb el medi ambient. 

Si
32,0%

No
68,0%

Els productes que l'organització ven 
tenen ecoetiqueta?

Si
8,3%

No
91,7%

Els serveis que proveeix 
l'organització tenen ecoetiqueta?

29,4%

26,5%

44,1%

Què ofereix l'organització al mercat i 
als seus clients?

Producte Serveis Tots dos
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Entrant en l'àmbit de la circularitat dels productes i dels serveis oferts per les empreses 
que van formar part de la diagnosi, s'observa que menys del 48% dels productes venuts 
poden reparar-se i el mateix percentatge no es pot fer. Un 4% no té certesa sobre la 
possibilitat de reparar els seus productes. D'altra banda, pel que fa als serveis, es consulta 
si els equips o materials utilitzats per proveir el servei es poden reparar i en més del 91% 
la resposta va ser positiva. Només el 4,2% va dir que no es poden reparar i igual 
percentatge no estava segur de la resposta. 

  

En relació a la possibilitat de reutilitzar els productes oferts per les empreses, el 64% afirma 
que és possible, mentre que pel que fa als equips i materials utilitzats per proveir el servei, 
el percentatge de reutilització és molt superior, superant el 90%. 

   

 

  

No
48,0%

Si
48,0%

Ns/Nc
4,0%

Es pot reparar el producte?

Si
91,7%

No
4,2%

Ns/Nc
4,2%

Els equips o materials utilitzats per a 
proveir el servei es poden reparar?

Si
64,0%

No
36,0%

Es pot reutilitzar el producte?

Si
91,7%

No
8,3%

Els equips o materials utilitzats per a 
proveir el servei es poden reutilitzar?
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En aquesta línia, es va analitzar el coneixement sobre el percentatge de components que 
es poden reparar o reutilitzar. En el primer cas la resposta afirmativa va ser del 36% i en 
el segon del 32%, donant compte d'un baix coneixement per part de les empreses sobre 
la circularitat dels productes que comercialitzen, particularment sobre la presència de 
substàncies que la inhibeixen o dificulten. 

  

Respecte a la possibilitat de renovar o refabricar els productes comercialitzats per les 
empreses, el 32% va afirmar que és possible, destacant-se un 12% d'empreses que no 
coneixen la resposta. Pel que fa als equips i materials utilitzats per proveir el servei, el 
percentatge de reutilització novament és superior, assolint gairebé el 67%. 

  

  

Si
36,0%

No
64,0%

Es coneix el percentatge de 
components del producte que es 

pot reparar?

Si
32,0%

No
68,0%

Es coneix el percentatge de 
components del producte que es 

pot reutilitzar?

Si
66,7%

No
29,2%

Ns/Nc
4,2%

Els equips o materials utilitzats per a 
proveir el servei es poden 

renovar/refabricar?

Si
32,0%

No
56,0%

Ns/Nc
12,0%

Es pot renovar/refabricar el 
producte?
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En ser consultats sobre la possibilitat de reciclar el producte, el 68% de les empreses va 
afirmar que aquests poden ser reciclats, referint-se a alguns components dels mateixos. 
En aquesta mateixa consulta, però sobre els equips i materials utilitzats per proveir els 
serveis, la resposta va ser menor que en els casos anteriors (reparar, reutilitzar, refabricar), 
ja que només el 54,2% afirma que els equips i materials són reciclables. 

Aquesta dada pot indicar que els equips o materials utilitzats per proveir els serveis tenen 
una vida útil extensa, per la qual cosa poden reparar-se, reutilitzar-se en molts casos i 
fins i tot refabricar-se alguns dels seus components per estendre la seva vida, però a la 
fi de la seva vida, la possibilitat de reciclat és menor. 

  

Finalment, el coneixement per part de les empreses sobre els components que poden 
refabricar-se o reciclar-se és similar al de reparació i reutilització, confirmant la baixa 
investigació que han realitzat les empreses sobre la sostenibilitat dels Components dels 
seus productes. 

  

Si
68,0%

No
32,0%

Es pot reciclar el producte?

Si
54,2%

No
45,8%

Els equips o materials utilitzats per a 
proveir el servei es poden reciclar?

Si
40,0%

No
60,0%

Es coneix el percentatge de 
components del producte que es 

pot reciclar?

Si
36,0%

No
64,0%

Es coneix el percentatge de 
components del producte que es 

pot refabricar?
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4.3.9  Disseny i desenvolupament a les empreses participants a l’estudi 

Prop del 65% de les empreses compta amb un departament de disseny de productes o 
serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del conjunt d'empreses que compten amb un departament de disseny, menys de la 
meitat va analitzar l'impacte ambiental del seu producte o servei en les diferents etapes 
a través de l'anàlisi del cicle de vida (ACV). En consonància amb això, només el 50% de 
les empreses que compta amb departament de disseny, treballen amb criteris 
d'ecodisseny. 

Això dona compte que les empreses tenen procés de disseny i desenvolupament amb 
poc èmfasi en el mesurament de l'impacte ambiental. 

  

Si
45,5%

No
54,5%

L'organització analitza, en el procés de 
disseny i desenvolupament, l'impacte 

ambiental del producte o servei?

Si
50,0%

No
50,0%

Es dissenyen els productes/serveis 
amb criteris de ecodisseny?

Si
64,7%

No
35,3%

L'organització compta amb un departament de 
disseny de productes/serveis?
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En el mateix sentit, només el 45,5% de les empreses amb departament de disseny aplica 
criteris d'ecodisseny en els seus envasos o embalatges o prenen mesures per reduir, 
reparar o compensar els impactes ambientals. Les mesures que les empreses prenen 
poden agrupar-se dins de les accions següents:  

• Producció de substituts 
• Reducció o substitució de substàncies nocives 
• Realitzar auditories per detectar riscos 
• Traçabilitat dels productes 
• Proteccions col·lectives i EPP per a treballadors 
• Reciclar 

En aquest punt, durant les entrevistes, moltes de les empreses que no prenen cap mesura 
per compensar impactes ambientals, van manifestar no mesurar adequadament els 
impactes de la seva activitat i les que si compensen, majoritàriament tampoc els 
mesuren, per la qual cosa no poden estimar el resultat final del seu impacte .  

  

 

D’altra banda, només el 31,8% utilitza algun 
estàndard nacional o internacional per a 
l'ecodisseny de productes i/o serveis. Aquests 
són els següents: 

 Certificació ISO 14001 
 Certificació ISO 9001 
 Estàndards comunitaris (UE)  

 

Si
45,5%

No
54,5%

Es dissenyen els 
envasos/embalatges amb criteris 

d'ecodisseny?

Si
45,5%

No
54,5%

Es prenen mesures per a reduir, 
reparar o compensar els impactes 

ambientals?

Si
31,8%

No
68,2%

S'utilitza alguna estàndard per a 
l'ecodisseny de productes/serveis?
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En relació als materials tòxics i perillosos, el 40% de les empreses va manifestar que no hi 
ha materials d'aquest tipus implicats en el seu procés de producció o en la seva 
prestació de serveis, mentre que un 45,5% afirma prendre algun tipus de mesures per 
reduir, substituir i/o eliminar-ne l'ús. Només el 13,6% de les empreses va expressar que 
actualment no prenen cap mesura al respecte.  

Moltes empreses van afirmar treballar amb alguns productes nocius, irritants o 
inflamables, però no tòxics. En tots els casos en què es prenen mesures, aquestes estan 
relacionades amb la investigació per substituir-los per altres materials o la reducció al 
mínim d'aquests. 

D'altra banda, el 73% de les empreses prenen mesures per prevenir, reduir i eliminar el 
residu en la fase de producció. Les mesures adoptades per les empreses poden agrupar-
se de la manera següent: 

• Reducció de la generació de residus 
• Incorporació de productes reciclables 
• Reutilitzar deixalles 
• Separació de residus 
• Tramesa de residus a deixalleria 

Cal destacar, però, que després de la fase producció, es redueix considerablement el 
percentatge d'empreses que prenen mesures per prevenir, reduir i eliminar el residu en 
altres fases del cicle de vida del producte. Al punt d'existir un gran desconeixement sobre 
les accions a realitzar en altres fases. S’identifica a més, que les empreses que si prenen 
mesures en aquest sentit, en gran part és com a resultat d’una imposició legal, com 
recollir envasos al final del seu ús. 

Si
45,5%

No
13,6%

No tenen 
materials 

tòxics
40,9%

Es prenen mesures per a reduir els 
materials tòxics i perillosos del 

producte o servei o procés?

Si
32,4%

No
11,8%

No 
aplica
55,9%

Es prenen mesures per a prevenir, 
reduir i eliminar el residu en la fase 

de producció?
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S’adverteix un incipient increment sobre la consciència de reducció i reutilització 
d’embalatges, però encara és molt inicial. 

 

En línies generals, les empreses entrevistades coneixen tots o alguns costos de les 
diferents partides de produir o proveir el seu producte o servei, com ara el disseny i 
desenvolupament, els materials, el procés de fabricació, transport i instal·lació. No 
obstant això, en avaluar el coneixement respecte als costos ambientals associats, 
s'observa un desconeixement generalitzat en més del 50% de les empreses entrevistades.  

En general no es consideren els ambientals com a costos.  

  

  

Si
40,0%

No
60,0%

Es prenen mesures per a prevenir, reduir i eliminar el residu en 
altres fases del cicle de vida?

17,6%

44,1%
38,2%

Tots Alguns Ns/Nc

Es coneixen els costos de les 
diferents partides del cost del 

Producte o Servei?

14,7%

32,4%

52,9%

Tots Alguns Ns/Nc

Es coneixen tots els costos 
ambientals associats al procés,  

producte o servei?
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Fins i tot en indagar més 
concretament sobre el coneixement 
dels costos ambientals sobre el cost 
total del producte o servei, prop del 
60% afirma expressament que no els 
coneix, mentre que un altre 23,5% no 
tenia la informació i no sabia si des 
d'un altre sector de l'empresa es 
coneixia o si es feia. Només el 17,6% va 
assegurar conèixer la incidència dels 
costos ambientals en el cost total de 
la producció o provisió del producte o 
servei. 

 

  

Si
17,6%

No
58,8%

Ns/Nc
23,5%

Es coneix el percentatge que suposen els 
costos ambientals sobre el cost total del 

producte o servei?
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4.3.10 Cadena de subministrament a les empreses participants a l’estudi 

Prop del 56% de les empreses compta amb un sistema d'homologació de proveïdors o 
subcontractistes. Aquests sistemes tenen com a objectiu donar garanties de solvència, 
fiabilitat tècnica i respecte normatiu per part de les empreses proveïdores. D’altra banda, 
gairebé el 58% d'aquestes empreses inclouen algun requisit o aspecte ambiental o social 
en els criteris d'homologació dels agents involucrats en la cadena de subministrament 
del producte o servei. 

  

Respecte a aquests requisits d’homologació, en el 47% dels casos tenen a veure amb 
criteris de compra o subcontractació verda. És a dir, que aquests casos, hi ha una aposta 
per empreses respectuoses de l'ambient. Mentre que prop del 62% té també polítiques 
de preferència de subcontractació local o regional per a materials, productes o serveis. 

  

Si
55,9%

No
44,1%

L'organització disposa d'un sistema 
d'homologació de proveïdors i 

subcontractistes?

Si
57,9%

No
42,1%

El sistema d'homologació inclou 
aspectes ambientals i socials dels 

agents involucrats?

Si
47,1%

No
47,1%

Ns/Nc
5,9%

Se segueixen criteris de compra o 
subcontractació verda?

Si
61,8%

No
35,3%

Ns/Nc
2,9%

Té l'organització una política de 
preferència de subcontractació 

local/regional?
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D'altra banda, menys del 9% de les 
empreses afirmen fer servir matèries 
primes obtingudes en països o zones de 
conflicte i prop del 80% va assegurar no 
fer-ho, mentre que un altre 11,8% desconeix 
l'origen de la totalitat de matèries que 
s’utilitzen en els seus processos. 

 

 

 

 

 

  

Si
8,8%

No
79,4%

Ns/Nc
11,8%

S'utilitzen matèries primeres 
obtingudes de països/zones en 

conflicte?
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4.3.11 Materials a les empreses participants a l’estudi 

Consultades les empreses sobre si coneixen el llistat complet de materials que 
componen el producte, el 80% va assegurar conèixer-los en la seva totalitat i un 16% 
afirma conèixer-ne només alguns. Consultades sobre si realitzen control dels consums 
de matèries primeres en totes les operacions o activitats, més del 73% va dir que es 
controlen tots els consums i menys d'un 9% afirma que només sobre alguns.  

Aquestes dades semblen indicar un alt grau de coneixement de materials i del control 
del seu ús, però aquest coneixement no sembla trobar-se complementat amb 

informació relativa a circularitat d'aquests mateixos materials com es va veure en el 
punt 4.3.8, Característiques dels productes i serveis de les empreses participants a 

l’estudi. 

  

El 47% de les empreses entrevistades afirma conèixer les normatives o estàndards que 
prohibeixen o regulen l'ús de certs materials vinculats amb la seva activitat. Aquests 
varien considerablement d'acord amb l'activitat que desenvolupa cada empresa, però 
entre els més esmentats es destaquen: 

 Limitació o prohibició de les substàncies o materials (biocides, metalls pesants i 
inflamables) 

 Cadena de custòdia de boscos sostenibles i amb permisos de tala 
 Normativa de salut pública i ambiental (REACH) 
 Seguretat en maquinària (UE) 

 

Tots
80,0%

Alguns
16,0%

Ns/Nc
4,0%

Es coneix el llistat complet de 
materials que componen el 

producte?

Tots
73,5%

Alguns
8,8%

Ns/Nc
17,6%

Es controlen els consums de 
matèries primeres en totes les 

operacions o activitats?
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El 50% de les empreses que van participar d'estudi va afirmar utilitzar plàstic d'un sol ús 
en algun material del producte o equips necessaris per al desenvolupament del servei. 
Aquest indicador està relacionat en bona part amb els plàstics utilitzats en embalatges.. 

Les empreses que reutilitzen residus o desfets en els diferents processos com a matèria 
primera en altres operacions representen tot just un 32% de les entrevistades i un 12% té 

desconeixement si aquesta reutilització té lloc en algun procés. 

 

Només el 24% de les empreses coneix el percentatge de contingut biodegradable o 
compostable en les matèries primeres que utilitzen, un altre 48% el desconeix i el 28% no 
n'està segur. No obstant això, els resultats milloren quan es consulta sobre el coneixement 
de la distribució en pes dels diferents materials que componen el producte (incloent-hi 
tots els envasos i embalatges que van al client). Aquí, el 44% dels participants va afirmar 

Si
50,0%

No
50,0%

S'utilitza plàstic d'un sol ús en algun 
material del producte o equips 

necessaris per al desenvolupament 
del servei?

Si
32,0%

No
56,0%

Ns/Nc
12,0%

Es reutilitzen residus o desfets en els 
diferents processos com a matèria 

primera en altres operacions?

Si
47,1%

No
52,9%

Es coneixen les normatives estàndards que prohibeixen o 
regulen l'ús de certs materials?
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conèixer-los tots i el 28% alguns, restant només un 28% que no els coneix. Això dona 
compte una vegada més que les empreses coneixen en un grau relativament alt als seus 
productes i materials, però no han aprofundit en l'àmbit de sostenibilitat d'aquests. 

  

El coneixement que tenen les empreses 
sobre el percentatge de rebuig de matèries 
primeres que es produeix (principalment en 
els processos productius) respecte al 
producte final és baix. Només el 36% afirma 
mesurar-lo i conèixer-lo, però més del 50% 
directament no mesura aquestes deixalles i 
el percentatge restant (12%) desconeix si 
l'empresa realitza aquest mesurament o no, 
cosa que indica una vegada més, que la 
comunicació sobre accions de 
sostenibilitat (a les empreses que si les 
realitzen) és escassa. 

Si
24,0%

No
48,0%

Ns/Nc
28,0%

Es coneix el percentatge de 
contingut biodegradable en les 

matèries primeres que s'utilitzen?

Tots
44,0%

Alguns
28,0%

Ns/Nc
28,0%

Es coneix la distribució en pes dels 
diferents materials que componen 

el producte? 

Si
36,0% No

52,0%

Ns/Nc
12,0%

Es coneix el percentatge de 
desaprofitament de matèries 

primeres que es produeix respecte 
al producte final?
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Finalment, només el 20% de les empreses que 
van participar de l'estudi, coneixen el 
percentatge de contingut reciclat en les 
matèries primeres que utilitzen, un altre 56% el 
desconeix i el 24% no poden donar una 
resposta.  

 

 

  

  

Si
20,0%

No
56,0%

Ns/Nc
24,0%

Coneixes el percentatge de 
contingut reciclat en les matèries 

primeres que utilitzes?
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4.3.12 Envasos i embalatges a les empreses participants a l’estudi 

Els tipus d’embalatge es distingeixen segons el producte que envasen i en l’estudi s’ha 
indagat en dues categories:  

 Embalatge primari. És el que està en contacte directe amb el producte i, en alguns 
casos, permet el seu consum directe 

 Embalatge secundari. És un embolcall extern que agrupa els paquets primaris 
contribuint a la seva visualització i protecció.  

S’ha consultat a les empreses sobre el tipus de material que utilitzen en ambdós 
embalatges. S’ha identificat que les empreses generalment utilitzen dos o més materials 
en els seus embalatges i algunes no n’utilitzen degut al propi model de negoci. A 
continuació s'analitzaran els materials utilitzats per les empreses en els diferents tipus 
d'embalatges i les seves característiques. 

Pel que fa a l'embalatge primari, els tipus de materials més utilitzats són el cartró i el 
plàstic, tots dos percentatges s’apropen al 60% amb una petita prominència del cartró 
sobre el plàstic. En menor mesura s'utilitza també fusta (17,6%), paper (14,7%) i metall (2,9%). 

 

Respecte a aquests embalatges primaris, es va consultar si aquests són retornables i en 
més del 75% dels casos els embassaments no ho són. Un 20% va afirmar que alguns dels 
seus envasos són retornables i el 3,3% restant no coneix aquesta informació. D'altra 
banda, l'envàs o embalatge primari és biodegradable només en un terç dels casos. 
Mentre que gairebé el 57% va afirmar que cap dels components dels seus embalatges o 
envasos primaris són biodegradables, i un 10% no coneix la resposta.  

61,8%
55,9%

17,6%

2,9%

Cartró Plàstic Fusta Metall

Tipus de material que s'utilitza en l'envàs o embalatge primari 
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Similars resultats han estat obtinguts en avaluar la qualitat de compostables dels 
materials utilitzats per als envasos o embalatges, el 60% no és compostable, el 10% no ho 
sap i només el 30% va afirmar que alguns dels seus components ho són. 

 

 

Pel que fa a l'embalatge secundari, els tipus de materials més utilitzats són el cartró en 
gairebé un 65%. En segon lloc (44,1%) s'utilitza la fusta (principalment en forma de palets), 
també plàstic (35,3%) tot i que en menor mesura que en el cas de l'embalatge primari i 
per últim hi ha un petit component de metall (2,9%). 

Sí
20,0%

No
76,7%

Ns/Nc
3,3%

L'envàs/embalatge primari 
(producte o servei) és retornable?

Si
33,3%

No
56,7%

Ns/Nc
10,0%

L'envàs/embalatge primari 
(producte o servei) és 

biodegradable?

Si
30,00%

No
60,00%

Ns/Nc
10,00%

L'envàs/embalatge primari 
(producte o servei) és 

compostable?
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Es va consultar si aquests embalatges secundaris són retornables i es va observar que 
en un 64% dels casos els envasos no ho són i un 36% va afirmar que alguns dels seus 
envasos sí que ho són. D’altra banda l’envàs o embalatge secundari és biodegradable 
només en un 36% dels casos, mentre que el 56% va afirmar que cap dels components 
dels seus embalatges o envasos secundaris ho són, i un 8% no coneix la resposta. Similars 
resultats han estat obtinguts en avaluar si els materials utilitzats per als envasos o 
embalatges secundaris són compostables, el 60% no ho és, el 8% no ho sap i només el 
32% va afirmar que alguns dels seus components ho són. 

  

64,7%

44,1%
35,3%

2,9%

Cartró Fusta Plàstic Metall

Tipus de material que s'utilitza en l'envàs/embalatge 
secundari 

Si
36,00%

No
64,00%

L'envàs/embalatge secundari 
(emmagatzematge/distribució/lliur

ament) és retornable?

Si
36,00%

No
56,00%

Ns/Nc
8,00%

L'envàs/embalatge secundari 
(emmagatzematge/distribució/lliur

ament) és biodegradable?
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Malgrat els resultats de les respostes anteriors 
i el baix nivell en general de sostenibilitat dels 
envasos i embalatges secundaris, prop del 
70% de les empreses afirma emprendre 
mesures de prevenció i reutilització dels 
mateixos. Un 31% va afirmar no prendre cap 
mesura al respecte, en aquest cas, ja sigui 
perquè la quantitat d'envasos o embalatges 
utilitzats en baixa o perquè no li donen atenció 
a aquest tòpic.  

 

 

 

  

Si
32,00%

No
60,00%

Ns/Nc
8,00%

L'envàs/embalatge secundari 
(emmagatzematge/distribució/lliurament) és 

compostable?

Sí
69,0%

No
31,0%

L'empresa emprèn mesures de 
prevenció i reutilització d'envasos i 

embalatges?
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4.3.13 Gestió de l'energia a les empreses participants a l’estudi 

Consultades les empreses participants pels seus consums d'energia, prop del 75% va 
afirmar controlar el consum sobre totes les seves activitats i un percentatge amb prou 
feines superior al 25% va afirmar controlar només algunes de les seves activitats. No 
obstant això, s'adverteix que només un 20% coneix el consum d'energia per unitat de 
producte o servei (kWh/unitat). 

  

Només el 26,5% de les empreses ha realitzat alguna activitat per estudiar i analitzar els 
fluxos d'energia a les seves plantes i oficines, amb l'objectiu de comprendre l'energia 
consumida a les seves empreses. En aquesta mateixa línia, més del 60% de les empreses 
duu a terme mesures d'eficiència energètica en l'ús i gestió de l'energia.  

  

 

  

Si
20,0% No

72,0%

Ns/Nc
8,0%

Es coneix el consum d'energia per unitat 
de producte o servei (kWh/unitat)?

Si
73,5%

No
26,5%

L'organització controla els consums 
d'energia en totes les seves activitats?

Si
26,5%

No
73,5%

L'organització ha realitzat una auditoria 
energètica?

Si
61,8%

No
38,2%

Es porten a terme mesures d'eficiència 
energètica en l'ús i gestió de l'energia?
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Entre les mesures més adoptades per les empreses es troben les següents: 

 Substitució de lluminàries per leds 
 Instal·lació de plaques solars 
 Control dels consums mitjançant comptadors 
 Mesures d'eficiència energètica 
 Màquines més eficients 
 Reducció de consum 
 Detectors de presència en llums 

 

Considerant l'origen de les fonts d'energia, ja sigui renovable o no renovable, es va 
observar que menys del 40% de les empreses coneix l'origen de les fonts d’energia amb 
què treballa l'empresa. Aquest percentatge, està compost pel 14,7% empreses que 
utilitzen més del 50% d'energia renovable i un altre 23,5% que utilitza 50% o menys 
d'energia renovable. 

38%

21%

12%

9%

9%

9%

6%

3%

3%

3%

3%

Substitució de lluminàries per leds

Intal·lació de plaques solars

Control dels consums mitjançant…

Mesures d'eficiència energètica

Reducció de consum

Detectors de presència en llums

Màquines més eficients

Apagat d'equips quan no s'usen

Màquines manuals quan és possible

Cortines tèrmiques

Una part de la producció funciona amb…

Mesures d'eficiència energètica
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En general, a les empreses de la comarca no existeix la cultura de promoure pràctiques 
d'eficiència d'energètica entre els seus proveïdors i contractistes. En efecte, menys del 9% 
de les empreses entrevistades afirma realitzar alguna gestió en aquest sentit. 

 

 

 

  

Si
38,2%

No
61,8%

Es coneix l'origen de les fonts 
d'energia (renovable/no 

renovable)?

14,7%
23,5%

61,8%

Més del 50% 50% o menys No aplica

Percentatge d'energia provinent 
d'energies renovables respecte 

al total d'energia consumida

Si
8,82%

No
91,18%

L'organització promou pràctiques d'eficiència 
energètica amb proveïdors i subcontractes?
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4.3.14 Gestió de l'aigua a les empreses participants a l’estudi 

Respecte al control dels consums d'aigua, prop del 62% de les empreses ho realitza sobre 
totes les seves activitats, el 20% no ho fa i més del 17% no utilitza aigua en els seus 
processos i d'acord amb les dimensions de l'empresa, el seu consum s'assembla al 
domiciliari. Només el 33% de les empreses duu a terme mesures d'eficiència en l'ús i gestió 
de l'aigua. 

  

Entre les mesures més adoptades per les empreses destaquen les següents: 
Implementació de sistemes de control, Instal·lació d'aixetes i descàrregues 
economitzadores, aprofitament d’aigües pluvials, modificació d’usos tradicionals  

En general s’observa que la gestió de l’aigua és escassa. En efecte, menys del 6% de les 
empreses entrevistades ha realitzat en alguna ocasió una auditoria del consum d’aigua. 
En el mateix sentit, menys del 3% de les empreses promouen pràctiques d'eficiència 
energètica entre els seus proveïdors i contractistes. 

   
A més d'això, cap de les empreses que van participar a l’estudi ha calculat la seva 
empremta hídrica. 

  

Si
61,8%

No
20,6%

No 
aplica
17,6%

L'organització controla els consums 
d'aigua?

Si
32,4%

No
67,6%

L'organització porta a terme mesures 
d'eficiència en l'ús i gestió de l'aigua

Si
5,9%

No
94,1%

L'organització ha realitzat una auditoria 
del consum d'aigua?

Si
2,9%

No
97,1%

L'organització promou pràctiques 
d'eficiència en el consum d'aigua amb 

proveïdors i subcontractes?
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4.3.15 Residus a les empreses participants a l’estudi 

Pel que fa a la gestió de residus, s'observa que el 44% de les empreses té un pla per a la 
prevenció i reducció de generació de residus, el mateix percentatge manifesta no tenir 
cap tipus de pla i prop d'un 12% afirma no generar residus de cap tipus. No obstant això, 
més del 73% de les empreses duu a terme accions per a la gestió interna de residus, les 
que se centren a promulgar la separació de Residus Sòlids Urbans (RSU) dins de 
l'empresa. 

  

S'observa que existeix molt baix coneixement 
sobre l'impacte del cost de gestió de residus 
en el cost del producte o servei. Només el 20% 
coneix aquesta dada. S'inclouen aquí les 
empreses que tenen possibilitat de mesurar-
lo, encara que no sigui un indicador que 
examinin regularment. Fins i tot, en consultar 
les empreses sobre el volum anual generat 
de RSUs (plàstic, cartró, paper, fusta), de 
residus perillosos i de dipòsit en abocador, en 
tones, la majoria no coneixia la dada, ni tenia 
possibilitat d'obtenir-lo de registres interns. 

 

 

 

 

Si
44,1%

No
44,1%

No 
aplica
11,8%

L'organització té un pla per a la 
prevenció i reducció de generació de 

residus?

Si
73,5%

No
14,7%

No 
aplica
11,8%

L'empresa duu a terme accions per a la 
gestió interna de residus?

Si
20,6%

No
79,4%

Es coneix l'impacte del cost de 
gestió de residus en el cost del 

producte o servei?
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4.3.16 Abocaments a les empreses participants a l’estudi 

Menys del 15% de les empreses que van 
participar a l’estudi generen abocaments de 
procés o Industrials, la resta de les empreses 
no generen sortida de residus líquids durant 
els seus processos productius. Els 
abocaments industrials poden tenir greus 
conseqüències per al medi ambient i la salut 
humana, és per això que a continuació, 
s’analitzen algunes característiques dels 
abocaments generats per aquest 
percentatge d’empreses.  

 

Del 14,7% d’empreses que generen abocaments, el 40% no realitza controls dels cabals, la 
seva destinació, la càrrega contaminant i la freqüència de mesuraments, malgrat ser 
aquests aspectes importants per gestionar adequadament els abocaments Industrials. 
Tot i que totes les empreses que els generen, van afirmar els límits de càrrega 
contaminant dels seus abocaments, en bona mesura aquests controls es realitzen com 
a requeriment legal, però els controls es limiten a les exigències normatives 
exclusivament. 

El cost de gestió d’abocaments té un impacte en el cost del producte final d’una empresa. 
Aquest pot ser un cost directe, indirecte o reputacional, però, només el 20% de les 
empreses que generen abocaments, coneix l'impacte del cost de la gestió d'abocaments 
en el cost del producte o servei. 

  

Si
20,0%

No
80,0%

Es coneix l'impacte del cost de 
gestió d'abocaments en el cost del 

producte o servei?

Si
60,0% No

40,0%

L'organització controla els cabals 
d'abocament, la seva destinació, la 

càrrega contaminant i freqüència de 
mesuraments?

Si
14,7%

No
85,3%

L'organització genera abocaments 
de procés o industrials?
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4.3.17 Emissions a les empreses participants a l’estudi 

Les empreses participants de l'estudi van afirmar en un percentatge superior al 80% no 
generar emissions contaminants, però s'observa que moltes d'aquestes empreses 
posseeixen vehicles17 que realitzen emissions directes de monòxid de carboni i aquests 
no són tinguts en consideració en respondre aquesta pregunta en la major part dels 
casos. El grup que reconeix generar emissions contaminants respon al 17,6% de les 
empreses, i d’aquestes, només el 30% en fa algun control. 

  

D’altra banda, del 17,6% que reconeix generar emissions, el 16,7% d'aquestes empreses 
afirma compensar-les. El mateix percentatge, però desconeix si es fa un desglossament 
de les emissions en fonts directes i indirectes. En aquest sentit, cap de les empreses 
entrevistades coneixia el percentatge. Tampoc compten amb mesurament de la ràtio 
cost de gestió d'emissions vs. cost de producte o servei, malgrat si conèixer aquesta ràtio 
respecte a un altre tipus de costos. A més, cap empresa de les entrevistades ha calculat 
la seva petjada de carboni.  

  

  

 

 

 

 

                                                 

17 Veure 4.3.19 Transport i instal·lació a les empreses que van participar a l'estudi. 

Si
17,6%

No
82,4%

L'organització genera emissions?

Si
33,3%

No
66,7%

L'organització controla les emissions 
de contaminants?

Si
16,7%

No
83,3%

Es compensen les emissions de CO?

Ns/Nc
16,7%

No
83,3%

L'organització desglossa les emissions 
en fonts directes i indirectes?
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S'adverteix una necessitat urgent de les gestions de compensació d'emissions de CO 
per part de les empreses o d'una entitat que les representi.  
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4.3.18 Soroll a les empreses participants a l’estudi 

Menys del 30% de les 
empreses que van 
participar a l’estudi mesura 
el soroll extern produït 
durant la seva activitat, 
mentre que de les que no el 
mesuren, vàries afirmen no 
generar sorolls o realitzar-
los a baixos decibels.  

 

Del grup d'empreses que sí 
que mesura el soroll extern generat, el 50% estudia possibles millores per a la reducció 
del soroll, encara que això es realitza principalment com a mesures del programa de 
prevenció de riscos laborals i no amb finalitats ambientals. En una línia similar, el 60% 
d’aquestes empreses ha realitzat una auditoria acústica, en la majoria dels casos les han 
realitzat en el marc de les seves obligacions de PRL. 

  

 

 

  

Si
50,0%

No
50,0%

L'organització estudia possibles 
millores per a la reducció del soroll?

Si
60,0%

No
40,0%

L'organització ha realitzat una 
auditoria acústica?

Si
29,4%

No
70,6%

L'organització mesura el soroll extern produït?
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4.3.19 Transport i instal·lació a les empreses participants a l’estudi 

Prop del 75% de les empreses 
que van participar del 
diagnòstic duen a terme 
alguna activitat de transport 
vinculada amb la seva 
activitat, ja sigui amb vehicles 
propis, subcontractats amb 
empreses transportistes o 
d'ambdues formes. 

 

Sobre el 73,5% que realitza alguna activitat de transport, només el 8% utilitza vehicles 
elèctrics o híbrids o combustibles renovables. Cal destacar també el desconeixement 
sobre aquest aspecte que mostra el 20% i 28% de les empreses entrevistades. Cap de les 
empreses mesura ni coneix l’impacte ambiental generat pel transport. 

  

  

Si
8,0%

No
72,0%

Ns/Nc
20,0%

S'utilitzen vehicles elèctrics o 
híbrids?

Si
8,0%

No
64,0%

Ns/Nc
28,0%

S'utilitzen combustibles renovables 
en el transport?

Si
73,5%

No
26,5%

L'organització duu a terme o subcontracta alguna activitat 
de transport?
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4.3.20 Operació i manteniment a les empreses participants a l’estudi 

El 47% de les empreses que van participar a la diagnosi duen a terme o gestionen alguna 
activitat de manteniment sobre el producte o servei. Sobre aquest percentatge, més del 
80% afirma conèixer els costos d’operació i manteniment en el desenvolupament de la 
prestació del servei. 

  

En relació al tipus de manteniment desenvolupat per les empreses, més del 60% de les 
mateixes, manifesta que desenvolupa un pla de manteniment preventiu del producte o 
equips utilitzats per al desenvolupament del servei. Mentre que menys del 40% realitza 
manteniment predictiu18. 

  

                                                 
18 El manteniment preventiu és aquell en el qual es realitzen controls de supervisió o substitució en períodes de temps fixats. 
El manteniment predictiu tracta de detectar fallades i defectes de la maquinària en les etapes incipients per evitar 
problemes i avaries majors causant parades en el sistema i pèrdues per interrupció en la producció.  

Si
47,1%

No
52,9%

L'organització porta a terme o 
gestiona alguna activitat de 

manteniment?

Si
81,3%

No
18,8%

Es coneixen els costos d'operació i 
manteniment?

Si
37,50% No

62,50%

Es desenvolupa un pla de manteniment 
predictiu del producte o dels equips 
utilitzats per al desenvolupament del 

servei?

Si
62,5%

No
37,5%

Es desenvolupa un pla de manteniment 
preventiu del producte o dels equips 
utilitzats per al desenvolupament del 

servei?
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4.3.21 Fi de vida de productes a les empreses participants a l’estudi  

Quan un producte arriba a la fi de la seva vida significa que ja no és útil per al seu propòsit 
original o que ha estat desplaçat per un producte més nou o millorat. En aquest punt, el 
producte pot ser rebutjat o reciclat per al seu ús en una altra aplicació. Molts productes 
poden tenir un impacte ambiental negatiu si no es manegen adequadament al final de 
la seva vida útil. Malgrat això, no sembla haver-hi consciència, ja que només el 20% de 
les empreses coneix què ocorre al final de la vida útil del producte o servei (amb els 
components del que s'utilitza) i menys del 15% realitza alguna gestió de fi de vida del 
producte o servei. 

  

En aquesta mateixa línia, menys del 15% de 
les empreses compten amb estratègies per 
gestionar els productes i materials del 
producte (o els utilitzats en el 
desenvolupament del servei) a la fi de la 
seva vida. Aquestes estratègies estan 
vinculades amb tasques de recomanacions 
al moment de venda, recollida de productes 
o recuperació selectiva de components. En 
molts casos aquestes accions tenen la seva 
causa en un imperatiu legal i no en una real 
consciència ecològica d’acord amb el 
manifestat per les mateixes empreses.  

A més, durant l'estudi es va advertir que moltes empreses reconeixen la perillositat de 
certs components o productes al final de la seva vida útil, però desconeixen com s'han 
de tractar o quina gestió poden realitzar amb ells. 

Si
20,6%

No
79,4%

Es coneix què passa a la fi de la 
vida útil del producte o servei (amb 
els components del que s'utilitzi)?

Si
14,71%

No
85,29%

Es realitza la gestió de la fi de vida 
del producte o servei (equips que 
s'utilitzin per a proveir el servei)?

Si
14,7%

No
85,3%

Existeixen estratègies en 
l'organització per gestionar els 

productes i materials del producte a 
la fi de la seva vida / ús?
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Per aquesta raó, és important considerar la sostenibilitat i el cicle de vida dels productes 
durant el seu disseny i producció, i establir programes de gestió de residus i reciclatge 
adequats per minimitzar l’impacte ambiental. 
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4.3.22 Instal·lacions i equips a les empreses participants a l’estudi 

El leasing de maquinàries i eines és una forma d'obtenir-ne l'ús sense haver de comprar-
les. El propietari de l’eina la lloga a l’empresa per un període de temps determinat a canvi 
d’una tarifa mensual. Al final del contracte, la maquinària o eina pot ser retornada al 
propietari o pot ser comprada per l’usuari a un preu acordat. El leasing és una opció 
beneficiosa per a aquells que necessiten eines de forma temporal o que no tenen el 
capital necessari per comprar-les i per tant esdevé una mesura beneficiosa en pro d’un 
sistema econòmic circular. 

A través de la diagnosi es va poder advertir 
que aquesta modalitat ha tingut bona 
acceptació a la comarca, al punt que prop 
del 45% de les empreses té alguna màquina, 
eina o estris en mode lísing. Es va observar, 
però, que això no succeeix amb les 
instal·lacions. 

Particularment, els béns més emprats 
mitjançant la modalitat de leasing són els 
vehicles, en segon lloc s'ubica la maquinària 
de diferents tipus (tant maquinària de 
producció com auxiliar). En menor mesura, 
també s’empren d'aquesta forma equips de climatització i equips de so i d'il·luminació. 

Si
44,1%

No
55,9%

Alguna de les instal·lacions, 
màquines, eines o útils s'utilitzen en 

mode leasing?
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Una tendència similar s’observa respecte 
a l’ús de màquines, eines o estris de 
segona mà. Més del 40% de les empreses 
compta amb alguna d'elles. En comprar 
eines de segona mà en lloc de noves, es 
prolonga la vida útil de les eines i es 
redueix la quantitat de residus generats al 
final del seu cicle de vida. Tanmateix aquí 
les empreses han manifestat que en la 
majoria dels casos en què han adquirit 
maquinària usada, aquesta es compra 
com a recanvi de la principal durant el 
seu manteniment o eventual reparació. 

Aquí les maquinàries de segona mà més adquirides per les empreses són les eines de 
mà, les eines d'arts gràfiques i maquinària elevadora. 
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neteja

Màquines, eines o útils que s'utilitzen en mode leasing

Si
41,2%

No
58,8%

Alguna de les màquines, eines, útils són 
de segona mà?
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No obstant això, no s'observa aquesta predisposició de les empreses per utilitzar 
instal·lacions, màquines, eines o estris en mode compartit amb altres organitzacions. La 
compartició d'eines es pot fer a través de programes de préstec o intercanvi i permet a 
les empreses tenir accés a eines que només necessiten de forma ocasional reduint el 
cost i la quantitat de residus generats al final del seu cicle de vida. Es considera poca 
cultura de cooperació en aquest punt, menys del 9% de les empreses tenen algun tipus 
d'ús compartit. D'entre els pocs casos que ho fan es van identificar equips electrònics 
especialitzats, eines petites i el nou cas d'instal·lacions i maquinàries compartides de 
l'espai de jardiners del Garraf, recentment creat. 

 

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

15,38%

15,38%

38,46%

Marmites de cocció amb estructura d'acer extern
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Maquinària d'arts gràfiques

Eines de mà

Màquines, eines, útils són de segona mà

Si
8,8%

No
91,2%

Alguna de les instal·lacions, màquines, eines, útils s'utilitzen en 
mode compartit amb altres organitzacions?
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Fer servir maquinària i estris en mode leasing, així com l’adquisició de segona ma 
respon més a una qüestió d’estalvi econòmic per a les empreses que no pas a una 

cultura ecològica. 

  



 

71 

 

4.3.23 Climatització a les empreses participants a l’estudi 

En termes de climatització, s'observa que la majoria de les empreses (més del 73%) fan 
servir sistemes d’aire condicionat amb bomba de calor. En general, les empreses 
compten amb aquest sistema de climatització per a les oficines i en molts casos a les 
fàbriques o plantes només utilitzen ventilació natural o ventiladors per a moviment de 
l'aire. 

 

En consonància amb això, la majoria de les empreses (88,2%) utilitzen sistema d'aire 
condicionat, principalment a les oficines. 
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Si
88,2%

No
11,8%

L'organització té sistemes d'aire condicionat?
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No obstant això, malgrat l’elevat ús d’aquests sistemes de calefacció i refrigeració, essent 
els mateixos principalment elèctrics, només el 20% de les empreses coneix el consum 
d’energia elèctrica a causa dels mateixos i encara menys realitzen algun tipus de 
mesurament sobre l'impacte en el cost del consum energètic d'aquests sistemes en 
cada unitat de producte o servei.  

   

Si
20,6%

No
79,4%

Es coneix el consum d'energia a 
causa de sistemes de calefacció i 

aire condicionat?

Si
8,8%

No
91,2%

Es coneix l'impacte en cost del 
consum energètic en aquests 

sistemes en cada unitat de 
producte / servei?
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4.3.24 Il·luminació a les empreses participants a l’estudi 

Respecte al sistema d'il·luminació utilitzat per les empreses, totes les participants van 
afirmar que actualment compten amb Leds o il·luminació de baix consum. Aquesta és la 
mesura de reducció de consums elèctrics que ha estat més implementada. 

Però més enllà d'aquesta mesura, només el 20% de les empreses coneix el consum 
d'energia a causa dels sistemes d'il·luminació. I fins i tot un percentatge menor (8,8%) 
coneix l'impacte en cost del consum energètic en aquests sistemes en cada unitat de 
producte/servei. 

  

 

  

Si
20,6%

No
79,4%

Es coneix el consum d'energia a 
causa de sistemes d'il·luminació?

Si
8,8%

No
91,2%

Es coneix l'impacte en cost del consum 
energètic en cada unitat de producte / 

servei?
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4.3.25 Sensibilització i formació a les empreses que van participar a l'estudi 

Consultades les empreses sobre si han realitzat formació relacionada amb Economia 
Circular o sostenibilitat, només en el 17,6% dels casos, la resposta va ser positiva. La resta 
no ha realitzat cap mena de formació als seus col·laboradors. No obstant això, un 
percentatge considerablement superior, va afirmar promoure pràctiques per a la 
correcta gestió de residus, la utilització eficient de materials i recursos i la reducció 
d'emissions entre la plantilla, aconseguint en aquest cas el percentatge al 85% de les 
empreses.  

  

Entre les empreses que sí realitzen 
formació interna, el nombre mig 
d'hores anuals de formació en 
àmbits relacionats amb Economia 
Circular o sostenibilitat es troba 
entre les 20 i les 40 hores anuals. Cal 
ressaltar que el 50% de les 
empreses entrevistades desconeix 
el nombre d’hores dedicades a 
formació en aquests àmbits. 
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4.3.26 Mobilitat a les empreses que van participar a l'estudi 

Finalment, en analitzar les emissions generades per la mobilitat de les persones 
treballadores, cap de les empreses coneix el resultat d'aquestes i cap empresa realitza 
aquesta mena de mesuraments.  

Tampoc no compten amb un pla de mobilitat per a les persones que treballen en les 
empreses, tot just un 3% de les empreses va realitzar alguna acció en aquesta línia i prop 
d'un 6% fomenta entre els treballadors l'ús cotxe compartit.  

En general la resposta de les empreses en consultar-les sobre aquests aspectes va ser 
que els treballadors tenen plena llibertat per a desplaçar-se com vulguin i que ells com 
a ocupadors no tenen cap ingerència sobre aquest tema, per a ser aquesta la causa per 
la qual no realitzen recomanacions ni fomenten accions de reducció de CO per mobilitat 
entre els seus treballadors. 

  

 

 

 

 

 

Si
2,9%

No
97,1%

L'organització disposa de pla de 
mobilitat per a les persones?

Si
5,9%

No
94,1%

¿Es fomenta entre els treballadors 
l'ús de transport públic, cotxe 

compartit, autobús?
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5 Conclusions 

Tot i que el concepte d’Economia Circular neix en la dècada dels vuitanta del segle 
passat, i que cada vegada està més present en la societat, encara a dia d’avui 
representa un model econòmic lluny d’esdevenir-se realitat.  

Les -tímides- accions que des de les administracions s’han anat fent els darrers anys i, 
sobre la forta aposta que es fa des de la Comissió Europea, fa que cada vegada sigui un 
model més conegut i acceptat com alternativa al sistema actual. 

5.1 Empreses indsutrials o en sòl industrial 

Una de les primeres conclusions a què podem arribar desprès de la Diagnosi és que hi 
ha poca o molt poca conscienciació sobre l’Economia Circular a les empreses dels 
polígons industrials del Garraf. 

S’arriba a aquesta conclusió per les següents raons. En tots els casos següents es dona 
en més de la meitat de les empreses enquestades: 

 Poca presència d’ecoetiquetes en els productes que es produeixen. 
 No hi ha departaments o persones dedicades a la sostenibilitat o Economia 

Circular. 
 No hi ha comunicació a stakeholders sobre bones pràctiques a la fi de la vida dels 

productes. 
 A moltes empreses no es mesura l’impacte mediambiental de la producció i per 

tant es desconeix. 
 Hi ha un desconeixement generalitzat sobre les opcions de reparació-reciclatge o 

reutilització dels productes.  
 Hi ha un desconeixement generalitzat sobre els costos ambientals associats als 

processos de producció o de prestació dels serveis. 
 No es tenen criteris d’ecodisseny en el disseny dels productes i embalatges 
 No es prenen mesures per a reduir, reparar o compensar els impactes ambientals 

del disseny del producte o la seva producció. 
 No es prenen mesures per prevenir, reduir i eliminar el residu en altres fases del 

cicle de vida dels productes. 
 Desconeixement de l’origen de l’energia que es fa servir. 
 etc. 

Les accions que es prenen en qüestions mediambientals, en la majoria dels casos o bé 
són derivades de l’acompliment legal o bé per estalvi econòmic. 
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Com s’ha vist a la diagnosi, el 85% de les empreses en sòl industrial al territori són micro 
o petites. Aquest tipus d’empreses, per regla general, no disposen de recursos per dur a 
terme estratègies que no estan lligades a un benefici directe. El fet de ser empreses 
petites també podria explicar que la meitat de les entrevistades no tinguin un pla 
estratègic, pel que poques empreses disposen de línies estratègiques orientades a 
Economia Circular o ODS. Tot i així, de les empreses que sí en tenen, aquestes línies es 
basen en aspectes més coneguts i ‘senzills’ per dur a terme, com ara la gestió dels 
residus, el reciclatge i l’ús d’energia renovables o reducció de plàstics. No obstant això, no 
tenen definides estratègies ni duen a terme accions més ‘complexes’ que van més enllà, 
com generar recursos dels residus, col·laboració entre empreses, co-generació 
d’energia, comunicació a stakeholders sobre bones pràctiques mediambientals dels 
seus productes, etc. 

L'Economia Circular no esdevé, per tant, un àmbit estratègic a les empreses industrials al 
Garraf. La sostenibilitat i la cura del medi ambient són aspectes que es duen a terme 
dintre dels marges de la legislació, per imperatiu legal. No s'observen estratègies, 
iniciatives o pràctiques que vagin més enllà de l'esmentat. Fins i tot, de vegades, es 
percep com una despesa i una barrera per a aconseguir millors resultats econòmics. 
Moltes de les accions que s'emprenen es fa precisament perquè ajuden a minimitzar o 
estalviar costos. Això no vol dir que les persones que estan al capdavant d'aquestes 
empreses no siguin conscients de la importància de la cura del medi ambient, però no 
existeix una consciència ecològica compartida que vagi més enllà del mateix benefici 
individual. 

Cal fomentar una visió colaborativa entre les empreses dels polígons que faciliti el 
desenvolupament de polítiques d’Economia Circular. 

Les empreses, acostumades a un sistema econòmic lineal, de mida petita, en ocasions 
micro, sense departaments d’innovació i medi ambient que els permetin conèixer l’estat 
de l’art en matèries d’Economia Circular, no disposen dels coneixements necessaris per 
implantar mesures que fomentin l’Economia Circular. D’altra banda, les ajudes que calen 
per a una veritable transició ecològica, o tampoc no les coneixen o no es perceben com 
a suficients. En aquest sentit, l’Economia Circular, és un àmbit que a nivell 
d’administracions, es percep com molt llunyà doncs les ajudes provenen de l’Estat o la 
Generalitat i el seu tràmit depèn de processos burocràtics complexos, pel que, no es 
percep el benefici directe a les empreses. 

Les empreses, per tant, no tenen capacitat ni coneixements suficients per ser proactives 
en aquest àmbit. Tampoc tenen l’estructura per marcar tendència. Aquest paper li toca 
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a l’administració local i comarcal que ha de poder canalitzar les ajudes, marcar les línies 
d’actuació i facilitar els tràmits perquè les empreses prenguin consciència dels beneficis 
d’implantar paulatinament pràctiques i accions orientades a l’Economia Circular.  

Les empreses no tenen una visió d’optimitzar els productes un cop estan a la fi de vida 
útil, fet que indica que les accions que posen en marxa tenen com a objectius de venda 
i no de retorn del consum de béns per a la re-creació de productes. 

La flota existent en les empreses, en la seva majoria, no està electrificada. 

Hi ha una falta de coneixement sobre les emissions de les empreses. Un percentatge molt 
important d’empreses que emeten emissions a l’atmosfera desconeix si es fa un 
desglossament en fonts directes i indirectes i tampoc no les compensa. 

Encara hi ha un ampli recorregut de millora en la gestió de l’energia. Moltes empreses 
desconeixen l’origen de l’energia que fan servir i no totes exploten amb eficiència 
l’autogeneració d’energia elèctrica. 

Cal que les empreses coneguin que els principis d'Economia Circular suposarien la 
reducció d'utilització de recursos naturals, la reducció de l'impacte ambiental, una 

oportunitat econòmica per a les empreses del sector que seran més competitives i la 
regeneració del capital natural. 

Durant l'estudi es va advertir que moltes empreses reconeixen la perillositat de certs 
components o productes al final de la seva vida útil, però desconeixen com s'han de 
tractar o quina gestió poden realitzar amb ells. 

Per aquesta raó, és important considerar la sostenibilitat i el cicle de vida dels productes 
durant el seu disseny i producció, i establir programes de gestió de residus i reciclatge 
adequats per minimitzar l’impacte ambiental. 

El canvi de reaprofitament dels materials per introduir-los en el cicle productiu és el 
principal repte per administracions i empreses. 
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5.2 Administració pública 

En el punt 1.4 del present informe introduíem el concepte de simbiosi industrial, el qual fa 
referència a l'aprofitament per part d'una empresa dels residus, fluids o emissions 
generats per una altra, incorporant-los al seu procés productiu. És una cultura que 
fomenta l’economia col·laborativa als polígons. Aquesta operació, arrelada fa temps en 
països com el Regne Unit té cada vegada més rellevància a nivell europeu, i pot permetre 
reduir significativament els costos de producció, eliminar la generació de residus i 
avançar cap a l'objectiu de créixer sense consumir.  

La simbiosi industrial, però, implica canvis substancials en la manera de relacionar-se 
entre les empreses, de col·laborar per ser més eficient. Aquesta col·laboració entre 
empreses, en definitiva, és la CLAU perquè aquest nou model econòmic cap al qual ens 
movem (l'Economia Circular) sigui una realitat, tal com ho reflecteixen diversos projectes 
i estudis europeus. És el gran repte davant el qual ens enfrontem, i com ja s'intueix, es 
tracta d'un repte cultural: un canvi en la nostra manera de relacionar-nos, entendre'ns, 
confiar, competir. La gran barrera de l'Economia Circular és cultural, no tecnològica. 

La configuració actual que tenen els polígons d’activitat econòmica (PAE) al Garraf 
respon a una configuració tradicional, és a dir, són espais de sòl industrial que aplega 
diferents edificis en el mateix lloc. Aquest sistema no afavoreix ni tampoc fomenta la 
relació entre les diferents empreses respecte a aspectes de sostenibilitat i Economia 
Circular.   

Els ajuntaments afirmen que tenen poc marge de maniobra als polígons industrials 
donat que la gestió dels residus en aquestes àrees municipals no depenen de 
l’ajuntament directament. Tot i ser així, es té la sensació de què els ajuntaments no tenen 
en compte que poden tenir un paper molt rellevant a l’hora de sensibilitzar les empreses 
en termes d’Economia Circular, sostenibilitat i bones pràctiques.  

Donat que no existeix un pla directiu des de l’Administracioó per potenciar l’Economia 
Circular, les empreses no disposen dels recursos necessaris ni adequats per 

emprendre accions directes. 

No existeix una línia transversal d’accions estratègiques de l’administració ni dintre dels 
ajuntaments ni entre ajuntaments que fomenti l’Economia Circular en les empreses 
industrials. Aquest fet dificulta la posada en marxa d’accions supramunicipials. 

Tant dels resultats del qüestionari com de la informació qualitativa extreta de l’entrevista, 
es desprèn que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està molt alineat amb els principis de 
l’Economia Circular i donat que disposa de més sòl industrial al territori, està en una 
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posició ideal per liderar un projecte d’Economia Circular als polígons i, fins i tot, un 
projecte de simbiosi industrial al seu municipi, esdevenint així, un municipi capdavanter 
a la comarca. 

Calen polítiques decidides i orientades a fomentar una estratègia d’Economia Circular 
en els polígons. Els ajuntaments es centren més en les àrees residencials i 

urbanístiques que en els polígons.  
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6 Pla d’acció 

6.1 Introducció 

Aquest Pla d’acció és un instrument de treball on s’inclouen els eixos estratègics i 
projectes amb l’objectiu de donar resposta al foment d’un model d’Economia Circular als 
polígons del Garraf. 

La transició d'un model de negoci lineal a un model de negoci circular requerirà repensar 
com es crea el valor. Assolir la circularitat no és qüestió de tot o res, es tracta 
d'incrementar pas a pas el grau de circularitat de les empreses. És important tenir en 
compte que la circularitat s'implementarà de manera diferent en cada empresa i 
activitat, i no hi haurà una solució única per a totes. 

En aquest context de trànsit de l’economia lineal a la circular, cal que s’imposi una 
transformació cultural a les empreses, tal i com suggereix el Pacte Mundial a on dintre de 
les 5 passes per a la transició a un model circular, la primera és ‘Comprometre’s amb 
l’Economia Circular i integrar-la transversalment a tota la cadena de valor’ 19  (Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España, 2021): 

Cal que la circularitat estigui integrada de manera transversal des de 
l’estratègia empresarial fins a les accions més concretes. Hi ha d’haver una 

política específica que reculli el compromís ferm de l’empresa per l’alta 
direcció i un lideratge col·lectiu que aprofiti les capacitats i el potencial de 

totes les persones que integren la cadena de valor per tal d’implementar la 
circularitat en totes les àrees, activitats i processos de l’empresa. 

A l'hora de planificar aquesta estratègia cal tenir en compte les activitats que proposa 
l'Economia Circular, com ara:  

 El reciclatge i la reutilització d'aigües. 
 La simbiosi industrial i creació de nuclis industrials, on tots els negocis aprofiten 

l'energia i residus rebutjats per uns altres, per a aprofitar-los en diverses funcions. 
allargant així la vida útil. 

 Reducció i reaprofitament de residus.  
 Reducció del consum i de la producció desmesurada.  

                                                 
19 White paper nº4. Models de negoci basats en l'Economia Circular: com poden les empreses passar de la linealitat a la 
circularitat. https://www.pactomundial.org/biblioteca/whitepaper-economia-circular/ 
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 Sistemes sostenibles de producció d'aliments. 
 Afavorir i cuidar el medi i l'ecosistema natural, disminuint l'acció de l'ésser humà 

en l'entorn i facilitant la seva expansió.  
 Transició cap a fonts d'energies renovables i facilitar energia per a tots, inclosos 

els petits nuclis en desenvolupament.  
 La implantació del model de les 7Rs, conservant les capacitats i funcions dels 

materials, permetent conservar i fins i tot millorar la qualitat del producte. 
 Crear ciutats sostenibles i fusionar la indústria amb el medi natural (benefici mutu)  
 Conservació i recuperació dels recursos naturals. 

Perquè això tingui uns resultats reals en la societat i en l’economia, cal que es sumin les 
voluntats de les empreses i les administracions públiques, i altres organitzacions 
rellevants, per canalitzar els sectors al nous cicles de vida dels productes i serveis. Per a 
aquest motiu, es troben dues grans línies d’actuació: 

1. Actuacions a emprendre per les administracions públiques i locals 
2. Actuacions a emprendre per les empreses (i fomentades des de Node Garraf i 

altres institucions) 

Dins de les actuacions a emprendre per les administracions públiques i locals, s’han 
establert com a eixos estratègics els següents:  

A. Polítiques per a la definició d’una Economia Circular industrial 
B. Aliances estratègiques i Simbiosi Industrial 
C. Sensibilització i formació 
D. Impuls de la transició ecològica del teixit industrial a la comarca 
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6.2 Actuacions a emprendre per les administracions públiques i locals 

A. Eix estratègic: Polítiques per a la definició d’una Economia Circular industrial 

Necessitat derivada: De la diagnosi es desprèn la necessitat de definir una estratègia a 
nivell polític i supramunicipal, sobre quins han de ser els eixos estratègics envers el 
foment de l’Economia Circular en l’àmbit industrial al territori. 

Objectiu: Per satisfer aquesta necessitat detectada es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat d’establir les bases polítiques, tècniques i de recursos per a definir els 
eixos estratègics d’Economia Circular al sòl industrial de la comarca i establir la seva 
base de gestió per fer-la possible. 

Accions: 

A.1 Crear un pla estratègic mancomunat o Pla Director per desenvolupar una 
estratègia d’Economia Circular industrial als polígons del Garraf. 

A.2 Definir una estratègia mancomunada per a abordar els aspectes fiscals i impositius 
per fomentar al territori accions d’Economia Circular (lligat al pla estratègic o Pla 
Director). 

A.3 Creació d’un ens supramunicipal de coordinació i gestió dels polígons industrials.  
A.4 Posar en marxa una estratègia de comunicació mancomunada per impulsar i 

fomentar l’Economia Circular industrial.  
A.5 Analitzar la viabilitat de crear una estructura d’energia renovable en el territori 

suficient per nodrir les empreses que ho necessitin, aprofitant els solars buits per 
acollir instal·lacions d’energies renovables o panells fotovoltaics per autoconsum. 

A.6 Analitzar la viabilitat de transformació dels poligons industrials de la comarca en 
polígons industrials eco-eficients o parcs eco-industrials, en línia amb les bases de 
la simbiosi industrial. 
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B. Eix estratègic: Aliances estratègiques  

Necessitat derivada: De la diagnosi es desprèn la necessitat de fomentar les sinergies 
entre les empreses en els polígons industrials per tal d’optimitzar els recursos i aprofitar 
el teixit productiu que hi ha dins del territori en matèria d’Economia Circular. 

Objectiu: Per satisfer aquesta necessitat detectada, es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat de consolidar fórmules d’espais de col·laboració, cooperació i 
concertació. Fomentar la col·laboració públic-privada i la públic-pública i fer partícip tot 
el teixit industrial per traçar una estratègia coordinada, unitària i cohesionada 
d’Economia Circular. 

Accions: 

B.1 Jornades de networking de les empreses industrials de la comarca per tal de 
conèixer les activitats i possibilitats de desenvolupament de forma conjunta de 
projectes que busquen millorar el seu rendiment econòmic i ambiental, de tal 
manera que el treball conjunt els permeti trobar un benefici col·lectiu més gran que 
la suma dels beneficis individuals. 

B.2 Crear jornades de treball entre empreses industrials afins amb l’objectiu de crear 
un model eco-eficient des dels enfocs de: producte (analitzar l’eficiència dels 
productes en el cicle de vida); processos (quin grau de millora és necessari per 
optimitzar-los per aconseguir estalvi i eficiència); procediments (foment i difusió de 
bones pràctiques mediambientals i circulars); promoció (i difusió de mesures per 
obtenir el màxim efecte multiplicador possible). 
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C. Eix estratègic: Sensibilització i formació 

Necessitat derivada: De la diagnosi es desprèn la necessitat de sensibilitzar, formar i 
assessorar les empreses en matèries que les ajudin a ser més sostenibles i circulars. 
Moltes empreses, sobretot les més petites, desconeixen què poden fer per ser més 
sostenibles i circulars. 

Objectiu: Per satisfer aquesta necessitat detectada, es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat de sensibilitzar i donar a conèixer els beneficis d’un canvi de model de 
negoci a més sostenible i circular i alhora formar les empreses en les competències 
necessàries per dur a terme canvis interns.   

Accions: 

C.1 Accions de sensibilització a les empreses en economia circular.  

C.2 Crear un fons propi per executar formacions enfocades a models de negoci 
sostenibles i circulars.  

C.3 Desenvolupar programes de divulgació, conscienciació i formació sobre 
sostenibilitat i economia circular per a empresaris. 

C.4 Desenvolupar programes per promoure entre les empreses el consum responsable 
de recursos, la reducció en la generació de residus i la gestió eficient de residus. 
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D. Eix estratègic: Impuls de la transició ecològica del teixit industrial a la comarca 

Necessitat derivada: De la diagnosi es desprèn la necessitat d’assessorar i acompanyar 
les empreses en la transició ecològica i circular. 

Objectiu: Per satisfer aquesta necessitat detectada, es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat de fomentar l’acompanyament a les empreses a (re)definir nous models 
de negoci sostenibles i circulars. 

Accions: 

D.1 Crear una borsa de gestors de residus de la comarca perquè les empreses puguin 
contractar-los de forma segura. 

D.2 Fomentar les inversions de les empreses en sistemes que promoguin l’Economia 
Circular 

D.3 Crear una finestreta única o una oficina d’assessorament que assisteixi les 
empreses industrials en la informació i tramitació: 
o Accedir als Fons Next Generation i acompanyament en la seva tramitació.  
o Crear plans de viabilitat del negoci en aspectes de sostenibilitat i Economia 

Circular.  
o Aconseguir certificats mediambientals. 
o Dissenyar nous models de negoci més sostenibles i circulars.  
o Crear plans d’eficiència energètica en empreses industrials per potenciar la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres tecnologies afins. 
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6.3 Actuacions a emprendre per les empreses 

A.1 Cal que les empreses realitzin un diagnòstic detallat de circularitat/sostenibilitat de 
l'organització, productes/serveis, analitzant els fluxos de materials, recursos i residus 
en les diferents activitats i operacions de l'organització per identificar oportunitats 
de millora de competitivitat, per maximitzar l'eficiència en l'ús de materials i 
recursos, així com per minimitzar els residus.  

A.2 Identificar i analitzar oportunitats de reducció de costos, noves línies o models de 
negoci relacionades amb l'ús d'equips, màquines, eines de segona mà o la 
compartició de serveis (energia, residus, comunicacions, etc). 

A.3 Servitització. Analitzar la viabilitat de desenvolupar de models de negoci basats en 
ús/resultat (Product as a Service) 

A.4 Desenvolupar una Memòria de Sostenibilitat, on es comuniqui a tots els stakeholders 
activitats, aspectes i impactes ambientals sobre el medi ambient i la salut de les 
persones, així com objectius de sostenibilitat i economia circular. 

A.5 Avaluar la viabilitat d’aconseguir una certificació ambiental per a l’empresa 
(ISO14001, EMAS, ...) 

A.6 Establir requisits de sostenibilitat i economia circular per al disseny i 
desenvolupament de productes/serveis, d'acord amb a les tendències legislatives i 
del sector i transposats de les línies estratègiques orientades a sostenibilitat 
(residus, emissions, energia, etc) 

A.7 Avaluar la viabilitat de certificar el producte/servei en ecodisseny amb ecoetiquetes 
(ej: EPDs, Environmental Product Declaration), analitzant el seu impacte en costos i 
potencial en vendes. 

A.8 Introduir les tècniques d'ecodisseny i disseny circular en el disseny del 
producte/servei, i en les especificacions de compra de components i materials. 

A.9 Introduir les tècniques d'ecodisseny i disseny circular en el disseny i en les 
especificacions de compres de l'embalatge (embalatge reutilitzable, 
biodegradable, reciclable, etc) 

A.10 Analitzar la viabilitat d'incorporar al producte/servei components o materials més 
sostenibles (de segona mà, material o contingut reciclat, re-fabricat, 
biodegradable, reciclable, reutilitzable, etc) 
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A.11 Analitzar la viabilitat d'utilitzar infraestructures, instal·lacions, maquinària, equips i 
eines necessaris per als processos de fabricació, o prestació de servei, sota la 
modalitat de lloguer, producte com a servei, o ús compartit 

A.12 Analitzar la viabilitat d'incorporar a l'embalatge (primari i secundari) materials més 
sostenibles (material o contingut reciclat, reutilitzat, biodegradable, reciclable, 
reutilitzable, etc) 

A.13 Realitzar auditories energètiques de les operacions de l’empresa. 

A.14 Definir i implementar una estratègia d’eficiència energètica per optimitzar els 
consums en les operacions de l’empresa. 

A.15 Analitzar la viabilitat d’incorporar mètodes d’autogeneració d’energia renovable 

A.16 Realitzar una auditoria de consum d’aigua en els processos i mesurar la petjada 
hídrica de l’empresa i els seus productes o serveis. 

A.17 Analitzar els costos de gestió de residus i energètics per unitat de producte o servei. 

A.18 Analitzar les diferents opcions per a l'optimització de costos de gestió de residus, 
estudiant la viabilitat de reduir els residus generats, valorització interna, conversió a 
subproducte, valorització externa, etc. 

A.19 Cerca de sistemes de transport més sostenibles que redueixin el cost i la petjada 
de carboni de l'organització i que estiguin menys exposats a la volatilitat del preu 
del combustible. 

A.20 Desenvolupar un pla per a la prevenció i reducció d'emissions. 
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7 Annexos 

7.1 Glossari de termes emprats en aquest document 

A continuació s'inclouen algunes definicions de termes utilitzats en el present document. 

 Abocaments: És l’emissió d’un líquid que, per qualsevol mitjà, va a parar al medi 
terrestre, aquàtic o bé a una infraestructura de sanejament. 

 Anàlisi del Cicle de Vida (ACV): Tècnica per avaluar els impactes ambientals 
associats a totes les etapes de la vida d’un producte des de l’extracció de primeres 
matèries fins al processament de materials, fabricació, distribució, ús, reparació i 
manteniment, i gestió com a residu. 

 Business to Business (B2B): Situació en la que una empresa o negoci fa 
transaccions comercials amb altres empreses o negocis. 

 Business to Customer (B2C): Es refereix a l’estratègia que desenvolupen les 
empreses per arribar directament al client o usuari final. 

 Compensació d’emissions: La compensació d'emissions de carboni o de petjada 
de carboni és la neutralització de les emissions de CO2 que emet a l'atmosfera 
qualsevol persona, empresa o organització amb la seva activitat. Bé sigui per 
mandat legal o de forma voluntària. 

 Compra verda: És la compra de productes o de serveis que presenten un impacte 
ambiental reduït durant el seu cicle de vida, en comparació amb altres productes 
o serveis amb la mateixa funció. 

 Costos Ambientals: Representen els costos que té l’empresa relacionats amb els 
impactes ambientals que genera i a la seva gestió per tal de mitigar-los. 

 Cradle to Cradle: Concepte inspirat en la natura, on no es produeixen residus, de 
manera que quan acaba un cicle de vida en comença un altre. 

 Ecodisseny: Consisteix en la incorporació de criteris ambientals en les fases de 
disseny, producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament final de qualsevol 
producte amb la finalitat de prevenir o reduir l’impacte ambiental durant tot el seu 
cicle de vida. 

 Ecoetiqueta: Distintiu reconegut oficialment que acredita que un producte o servei 
compleix uns requisits ambientals prèviament establerts. 

 Emissions directes: Són els gasos amb efecte hivernacle emesos de forma directa 
per l’empresa en el seu procés. 

 Emissions indirectes: Són els gasos amb efecte hivernacle emesos pel productor 
de l’energia que requereix l’empresa per fer la seva activitat, i per les emissions 
atribuïdes als productes i serveis de tercers, adquirits per l’empresa. 
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 Embalatge o envàs primari: És l’envàs que està en contacte directe amb el 
producte. 

 Embalatge o envàs secundari: És l’envàs que s’utilitza per a transportar 
embalatges primaris o productes dins dels seus envasos. 

 Petjada de carboni: És la quantitat total de gasos amb efecte hivernacle emesos 
per l’organització, de manera directa o indirecta. 

 Petjada hídrica: És la quantitat total d’aigua consumida per l’organització, de 
manera directa o indirecta. 

 Impacte ambiental: És l’efecte que produeix una activitat sobre el medi. 
 Matèries primeres de zones de conflicte: Són aquells recursos naturals i matèries 

primeres que, amb la seva extracció, producció o comercialització, es finança el 
conflicte, la inestabilitat i/o les violacions de drets humans. 

 Matèries primeres crítiques: Són aquelles matèries primeres que es troben de 
forma escassa en el planeta. 

 RSU’s: Són els residus sòlids urbans. En el cas dels residus generats en una indústria, 
són els residus assimilables als domèstics, és a dir, el tipus de residus que tot i tenir 
l’origen en una indústria, es podrien trobar en qualsevol domicili (paper, plàstic …) 

 RP’s: Són els residus perillosos. Es consideren perillosos perquè representen un risc 
per la salut i/o pel medi. 

 Simbiosi industrial: concepte que promou aplicar els conceptes de l'economia 
circular al teixit productiu d'un territori (Lomardi, 2012), buscant solucions a la gestió 
dels recursos (matèries primeres i residus) sempre des d'una visió sistèmica de 
l'entorn industrial, amb un enfocament intersectorial, per caminar cap a un 
ecosistema industrial. 

 Upcycling: És l’aprofitament de productes, materials en desús o residus, per a 
fabricar nous materials o productes de major qualitat, major valor ecològic i 
econòmic. 

 Valorització de residus industrials: És el conjunt d’operacions que tenen per 
objectiu que un residu industrial torni a ser utilitzat totalment o parcialment, 
seguint els principis de l’economia circular. El reciclatge o la reutilització, per 
exemple, són un tipus de valorització. 
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7.2 Tendències legislatives ambientals i d’Economia Circular potencialment 
aplicables 

Aspecte Descripció 

Pla d’Acció per a 
l’Economia circular. 
Comissió Europea 

 Pla d’acció d'Economia Circular. Comissió Europea 2020 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-
action-plan_en  

 European Green Deal Pacte Verd Europeu  
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_es 

Producció  Sistemes de responsabilitat ampliada dels productors (RAP) i 
Sistemes integrats de Gestió. 
https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/  

 Iniciativa sobre el mercat únic de productes ecològics. 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm  

Ecodisseny  Proposta de reglament sobre disseny ecològic per a 
Productes Sostenibles. Nous requisits perquè els productes 
siguin més eficients en termes d'energia i recursos i siguin 
duradors, fiables, reutilitzables, actualitzables, reparables i 
més fàcils de mantenir, recondicionar i reciclar. 
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-
ecodesign-sustainable-products-regulation_es 

Ecoetiqueta  EU Ecolabel. Marca d'excel·lència mediambiental.  
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-
ecolabel-home_es  

Compra verda  Contractació pública ecològica. Iniciatives de compra verda 
o compra sostenible.  
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

 Manual de compra verda. 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_es.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/
https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/
https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_es
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_es
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_es
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_es
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_es.pdf
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Envasos i 
embalatges 

 Estratègia Europea Plàstics. Vigilar l'afecció per a productes, 
envasos i embalatges 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN  

 Directiva Europea Plàstics, relativa a la reducció de l'impacte 
de determinats productes de plàstic en el medi ambient 
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-
plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_es  

Productes químics  Revisió de la legislació de la UE sobre classificació de perill, 
etiquetatge i envasament de productes químics.  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-
clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-
quimicos_es  

Transport  Directiva 2019/1161 relativa a la promoció de vehicles de 
transport per carretera nets i energèticament eficients  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019L1161  

Qualitat de l’aire  Pacte Verd Europeu: la Comissió proposa normes per a una 
atmosfera i unes aigües més netes 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_627
8  

Pla Nacional 
integrat d’Energia i 
Clima (PNIEC) 2021-
2023 

 Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030  
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-
integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030  

Residus  Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una Economia 
Circular. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809  

 Reial Decret 646/2020 pel que es regula l’eliminació de 
residus mitjançant dipòsit a abocadors. 
https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramit
s/normativa/normativa_estatal_en_materia_de_residus/rd_646_
2020.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_es
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislacion-de-la-UE-sobre-clasificacion-de-peligro-etiquetado-y-envasado-de-productos-quimicos_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019L1161
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6278
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_estatal_en_materia_de_residus/rd_646_2020.pdf
https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_estatal_en_materia_de_residus/rd_646_2020.pdf
https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_estatal_en_materia_de_residus/rd_646_2020.pdf
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Emissions  Pla Objectiu 55 UE. El pla de la UE per a la transició ecològica 
per a reduir les emissions en almenys un 55% d'aquí a 2030.  
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-
55-the-eu-plan-for-a-green-transition/  

Soroll  Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll 
ambiental 
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/assessment-
and-management-of-environmental-noise.html  

Taula 5. Adaptat de PIMEC.Tendències legislatives ambientals i d’Economia Circular potencialment aplicables 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/assessment-and-management-of-environmental-noise.html
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/assessment-and-management-of-environmental-noise.html
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7.3 Tendències en sostenibilitat i Economia Circular 

A continuació s'inclouen les tendències en sostenibilitat i Economia Circular, les tècniques 
o disciplines relacionades amb materials, processos, productes o serveis potencialment 
aplicables a l'activitat o model de negoci de les empreses industrials del Garraf. 

Sector Descripció Tendències 

Mitjans de transport, 
maquinària i equips 
elèctrics 

 Servitització i Desenvolupament de models de negoci 
“Product as a Service” (models com el pagament per ús, 
el pagament per servei prestat o el pagament per 
resultats obtinguts després de l'ús del mateix). 

Equips i components 
elèctrics i electrònics, 
màquina-eina, 
automoció, ferroviari, 
mobiliari, químic, 
edificació 

 Ecodisseny i metodologies de Disseny per a la durabilitat, 
reparació, ús eficient i fi de vida. Buscar en l'etapa de 
disseny, metodologies, tècniques, materials, etc tenint en 
compte el model de negoci a aplicar 

 Tecnologies de monitoratge embegut en components. 

Maquina-eina, energies 
renovables, equips 
elèctrics i electrònics 

 Cerca d'alternatives sostenibles a la utilització de 
matèries primeres crítiques (Veure glossari). 

 Declaració ambiental de producte i components (EPD’s), 
Ecoetiqueta CE i etiquetatge energètic. Diferents etiquetes 
a incloure en el producte que necessita complir una sèrie 
d'estàndards ambientals per aconseguir-les. 

Equips i components 
elèctrics i electrònics 

 Tecnologies Ecoeficients i MTDs per a la reducció de 
consums d'energia i aigua i un menor impacte ambiental 
en les fases d'operació i manteniment. 

 Noves tecnologies d'emmagatzematge d'energia 
renovable. 

Energia i equips elèctrics 

 Re-fabricació, recondicionament del producte, 
manteniment predictiu i reparació avançada. Inclusió de 
la indústria 4.0 en el manteniment predictiu i la reparació 
avançada. 
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Maquina-eina, energia, 
automoció 

 Sistemes de recuperació i re-aprofitament d'energia. 
Elements del producte que poden ser utilitzats per a 
generar energia, reduint costos en combustibles. 

Processos de fabricació 
amb alt consum 
energètic 

 Compres verdes (Green Procurement Handbook). [Veure 
glossari] 

 Reducció del plàstic i substitució del plàstic en envasos i 
embalatges per materials reciclables, renovables o 
biodegradables. 

General  Petjada ambiental d'organització. La Petjada ambiental 
avalua, calcula i a vegades pondera els principals 
impactes ambientals potencials d'un producte (HAP), 
organització (HAO) o servei, amb base en una Anàlisi de 
cicle de vida (ACV) conforme amb normes internacionals. 

 Vigilància estratègica ambiental. Inclusió de la variable 
ambiental en els temes estratègics de l'empresa, a fi de 
trobar oportunitats de negoci. 

 Autoconsum energètic. Possibilitat per a l'empresa 
d'estalvi energètic, generant la seva pròpia energia, 
normalment energia renovable. 

 Compromís reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle. 
Veure panell d'experts canvi climàtic IPCC. 

 Matèries primeres d'origen renovable obtingudes de 
manera social i mediambientalment sostenible (acords 
amb els proveïdors). 

 Implantació de cultura zero waste (zero residus) en totes 
les activitats. 

 Logística inversa i recuperació de matèries primeres. 
L'empresa que posa el producte en el mercat, el recull al 
final de la seva vida útil per a així poder utilitzar en el seu 
benefici els materials que poden tornar-se a usar. 

 Certificació Cradle to Cradle. [Veure glossari] 
 Disseny de producte multiús. Dissenyar els productes 

perquè tinguin diferents usos amb petits canvis. 
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 Involucrar l'usuari dins de la fase de disseny, per a la 
personalització de diferents paràmetres del 
producte/servei. 

 Mercat de segona mà o remanufacturat. Upcycling de 
residus a altres sectors. Utilització del producte reutilitzat 
en mercats secundaris. [Veure glossari] 

 Utilització de materials biodegradables. 
 Desenvolupament de components monomaterial. Cerca 

de productes monomaterials, o amb el mínim de 
materials possible, per millorar la seva recuperació al final 
de la seva vida útil. 

Taula 6. Font: PIMEC 
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7.4 Instruments de finançament 

A continuació s'inclouen els instruments de finançament a nivell regional, nacional i 
europeu que poden ser útils per al desenvolupament de projectes orientats a l'Economia 
Circular i a millorar la sostenibilitat les empreses industrials del Garraf. 

Procedència Descripció Instrument 

Espanya Categoria: Energia (substitució maquinària) 

Organisme: IDAE (INSTITUTO DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO), 
gestionada per l’ICAEN (Institut Català d’Energia) 

Periodicitat Convocatòria: Calendari específic 

Instrument: Ajuts a la indústria per eficiència energètica 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-
dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-
del-sector-industrial-00001/   

 

Categoria: Economia Circular 

Organisme: Ministerio de Transición Ecológica 

Periodicitat Convocatòria: Actualment aprovat PERTE en Consell de 
Ministres. 

Instrument: Ajuts per a la transició cap a l’Economia Circular. 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/ayudas-inversiones/  

 

Categoria: Eficiència Energètica 

Organisme: IDAE. A Catalunya ho gestiona ICAEN 

Periodicitat Convocatòria: Fins 31 desembre 2023 o esgotar pressupost. 

Instrument: Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents 
sectors de l’economia. 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-
termica-sectors-productius/  

 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/ayudas-inversiones/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/ayudas-inversiones/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-termica-sectors-productius/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-termica-sectors-productius/
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Procedència Descripció Instrument 

Categoria: Mobilitat Sostenible 

Organisme: MINISTERI DE TRANSPORTS 

Periodicitat Convocatòria: Calendari específic. 

Instrument: Ajuts per la mobilitat sostenible per flotes professionals de 
transport. 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/transporte/ayudas-empresas-transporte  

 

Categoria: Mobilitat Sostenible 

Organisme: IDAE. A Catalunya ho gestiona ICAEN (Programa MOVES III). 

Periodicitat Convocatòria: Calendari específic. 

Instrument: Ajuts per adquisició de vehicles elèctrics i per implantar 
infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 

https://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/  

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-empresas-transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/ayudas-empresas-transporte
https://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/
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Catalunya ACCIÓ. Agència per a la competitivitat de l’Empresa. 

Notícies i ajuts per a foment de l’Economia Circular 

https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/economia-circular/   

 

Categoria: Energia (subvencions a fons perdut) 

Organisme: ICAEN (INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA) 

Periodicitat Convocatòria: Calendari específic 

Instrument: Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts 
d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-
renovables-2022/  

 

Categoria: Gestió de residus, Economia Circular, descontaminació de 
cobertes.  

Periodicitat convocatòria: calendari específic 

Instrument: Subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre, 
universitats, empreses i particulars de l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) 

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-
_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats  

 

Categoria: Finançament (Préstecs) 

Organisme: ICF (Institut Català de Finances) 

Periodicitat Convocatòria: Contínua 

Instrument: ICF EcoVerda 

"Préstecs per persones físiques o jurídiques amb seu social o operativa a 
Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses 
amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes 

https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/economia-circular/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/
https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats
https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats
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Procedència Descripció Instrument 

d’economia verda, Economia Circular i/o eficiència energètica, entre 
d’altres 

https://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-ecoverda  
 

Next 
Generation 
EU 

Categoria: Mobilitat Sostenible 

Organisme: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori 

Periodicitat Convocatòria: Calendari específic. 

Instrument: Ajuts per la mobilitat sostenible per flotes professionals de 
transport. 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-
empresa/ajutsiserveis/22052_next_generation_eu_ajuts_flotes_transport_via
tgers_mercaderies  

 

  

https://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-ecoverda
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/22052_next_generation_eu_ajuts_flotes_transport_viatgers_mercaderies
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/22052_next_generation_eu_ajuts_flotes_transport_viatgers_mercaderies
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/22052_next_generation_eu_ajuts_flotes_transport_viatgers_mercaderies
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