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“Tot serà reutilitzat, millorat, adaptat, tunejat”  

Ken Webster 
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Què és? 

 L'economia circular és una nova proposta de model productiu i de 
consum en el qual els productes, components i materials es dissenyen de tal 

manera que siguin reutilitzables i es mantinguin en el pic de la seva 
utilitat i valor en totes les baules de la cadena productiva. Això suposa la 
minimització del malbaratament i dels residus i el manteniment dels 

recursos dins l'economia: quan un producte esgota la seva vida útil es pot 
transformar i tornar a utilitzar una i altra vegada. 

 La principal diferència de l'economia circular amb el moviment 
ecologista tradicional és que l'ecologisme propugna que són necessaris 

canvis radicals en l'estil de vida per preservar el planeta (el planeta no 
suportaria que els països en vies de desenvolupament adoptessin el model 
desenvolupat), mentre que els partidaris de l'economia circular creuen que 

es poden preservar els recursos amb un canvi de model productiu extensible 
a totes les economies. 

 Els principis de l'economia circular són: 
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 Eliminar el malbaratament a partir d'un disseny pensat per a la 

utilització de materials i components biodegradables, o bé 
recuperables i reutilitzables. 

 Desenvolupar la capacitat d'adaptació i la resiliència a través de la 
diversitat. Els sistemes que posseeixen moltes connexions són més 

flexibles de cara als impactes externs. Això implica potenciar les 
economies d'escala i aprofitar la situació geogràfica 

d'organitzacions amb possibles simbiosis. 

 Impulsar l'ús d'energies de fonts renovables. El model dels 

combustibles fòssils es basa en una explotació de recursos 
minvants. 

 Tancar el cicle dels materials: tot el que s'extreu del planeta ha 

de poder ser retornat al planeta. Per exemple utilitzar materials 
compostables que, quan es degraden, fertilitzen el sòl. També 

conegut com el model del bressol al bressol (cradle-to-cradle). 

 Extreure valor addicional dels materials i productes en cascada, 

és a dir, a través d'aplicacions successives, conversions i usos 
posteriors, incloent-hi l'aprofitament energètic dels recursos que 

no es poden reutilitzar. 

 Passar del model fabricar-vendre-llençar al model de dissenyar 

per a la reutilització. 

 Passar de pagar per productes a pagar per serveis que 

s'aniran actualitzant i reconfigurant en paquets de manera 
contínua.  

 Els principals avantatges d'optar pel model de l'economia circular són: 

 Un estalvi substancial en matèries primeres i una menor exposició 

a la volatilitat en els preus. 

 Un prometedor potencial d'innovació i creació de llocs de treball. 

 Trenca el binomi desenvolupament/sostenibilitat en declarar que 

és una falsa dicotomia. 

 Reforça la resiliència dels ecosistemes i de l'economia general. 

 Els principals obstacles a la implantació de l'economia circular són: 

 La percepció generalitzada que un model basat en el leasing 
resulta més car que tenir els recursos en propietat. 

 Hi ha una consciència generalitzada de la necessitat de reciclar, 
però encara no s'ha difós la noció que el residu d'una activitat pot 

ser la matèria primera d'una altra activitat.  
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 Manca de planificació en la situació geogràfica de les indústries. 

Poc estímul als parcs simbiòtics d'activitats i als bancs de recursos 
compartits.  

Eines  

Les principals eines que ens poden servir de facilitadors i acceleradors de la 

transició a l'economia circular són: 

 Regeneració: passar a emprar energia i materials renovables; 

recuperar, conservar i regenerar la salut dels ecosistemes i retornar els 
recursos biològics recuperats a la biosfera. 

 Compartició: minorar la velocitat del cicle productiu i maximitzar la 

utilització dels productes mitjançant l'intercanvi entre els diferents usuaris 
(compartició de productes de propietat privada d'igual a igual –peer-to-peer- 

o compartició d'un banc de productes de manera pública). Reutilització dels 
productes al llarg de tota la seva vida útil (optar per productes usats en les 

compres) i prolongació de la seva vida a través del manteniment, reparació i 
el disseny per a una major durabilitat. A partir d'aquesta idea han sorgit 
quantitat d'iniciatives per compartir cotxe o casa. 

 Optimització: augmentar el rendiment/eficiència dels productes; 
eliminar el malbaratament de la producció i de la cadena de 

subministrament (des de proveïment, logística i producció fins a la fase d'ús 
final). Servir-nos de la big data, de l'automatització, de la teledetecció i de la 
gestió remota. Tots aquests canvis poden executar-se amb la tecnologia 

actual, sense canvis substancials en el producte. Un exemple de manual 
d'aquesta filosofia és Toyota. 

 Bucle: mantenir els components i materials en circuits tancats i 
prioritzar els vincles i les solucions internes. Implica re-manufacturar els 

productes i reciclar els components. 

 Virtualització: desmaterialitzar l'ús dels recursos mitjançant la 

distribució virtual de serveis. Per exemple, potenciar les compres online, els 
vehicles autònoms, les oficines virtuals, etc. Google i Apple tenen previst 

llançar al mercat vehicles autònoms en la propera dècada. 

 Intercanvi: substituir els materials vells i no renovables, aplicar noves 

tecnologies (impressió en 3D, motors elèctrics) i optar per nous productes o 
serveis (per exemple, el transport multimodal). L’any 2014 la companyia 
xinesa Winsun va "imprimir" deu cases d'uns 195 m2 en 24 hores. 
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La dada 

Segons dades del Parlament Europeu, cada ciutadà europeu consumeix catorze 

tones de matèries primeres i genera cinc tones de residus a l'any. La Comissió 
Europea va presentar el 2 de desembre de 2015 un important pla d'acció i 

propostes legislatives sobre economia circular. El Parlament Europeu debatrà i 
votarà aquests documents al llarg de 2016.  

Segons l'Eurobaròmetre Flash 388 (2014) una majoria substancial d'europeus 
pensa que un ús més eficient dels recursos tindria efectes positius en la qualitat 

de vida del seu país (86%), en el creixement econòmic (80%) i en les 
oportunitats d'ocupació (78%). 
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PLANIFICACIÓ 
 

 La transició cap a una economia circular pot fer-se 
de manera gradual. 

 Estudiar les nostres fonts de malbaratament 

actuals i fer un pla per reduir-les. 

 Apostar per les energies renovables, els 

tractaments de l'aire, aigües i terrenys i la 
protecció de la biodiversitat. 

 Estudiar el nostre entorn geogràfic per veure si 
podem establir una relació simbiòtica amb altres 
organitzacions i minimitzar el nostre impacte. 

 Donat que és un concepte que moltes persones no 

coneixen, cal fer una formació sobre els seus 
principis a treballadors/es i caps. 
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L’experiència 

 

 El Parc Eco-Industrial Kalundborg a Dinamarca representa la primera 

implantació completa del concepte de simbiosi industrial. Les 
organitzacions amb seu al parc comparteixen personal, recursos, 
equipament i informació d'una manera eficient tant des del punt de vista 

mediambiental com econòmic. 

 Les principals industries amb presència al parc són: la central 

elèctrica Asnæs, la refineria, Statoil, Novo Nordisk, Novozymes, 
DONG Energy, RGS90, Gyproc, Kalundborg Supply i KaraNoveren. 

 Alguns exemples de la reutilització circular de recursos que s'hi 

produeixen són: 

INNOVACIÓ 

 Avaluar quins materials han de ser reciclats, quins 

poden ser retornats com a nutrients i investigar 
alternatives per als que no tenen aquestes 
característiques. 

 Examinar formes de redissenyar els nostres 

productes perquè puguin ser fàcilment 
transformats i reutilitzats, ja sigui per nosaltres o 
per tercers.  

 Cercar fórmules per convertir alguns dels nostres 
productes en serveis sota una fórmula de 

pagament-per-ús. 

AMPLIAR EL CERCLE 

 Obrir-se a la comunitat local com a palanca de 
canvi. Parlar amb administracions públiques per 

explorar polítiques d'incentiu a l'economia circular. 

 Contactar amb altres organitzacions amb una 
mentalitat de partenariat. Explorar fórmules de 
leasing, bancs comuns de recursos, simbiosis i 
connexions. 

 Fer difusió dels principis de l'economia circular 
entre els nostres clients i proveïdors. 
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 L'energia sobrant de la central elèctrica s'utilitza per proveir 3.500 

llars properes amb calefacció i per escalfar les aigües d'una 
piscifactoria. 

 Els residus gasosos de la refineria són usats per la central elèctrica 
per produir energia. Al seu torn, la central elèctrica envia el seu 

vapor sobrant a la refineria i cobreix el 40% de les seves 
necessitats.  

 El sulfur residual del gas natural de la refineria és aprofitat per 
Kemira, un fabricant d'àcid sulfúric. 

 Les cendres volàtils de la central elèctrica s'envien a un fabricant 
de ciment. 

 La central elèctrica també proveeix dues terceres parts de les 
necessitats de guix del fabricant de cartró guix Gyproc. 

 Diverses instal·lacions de purificació i tractament d'aigües 
aconsegueixen un estalvi de 3 milions de metres cúbics d'aigua. 

 L'impacte mediambiental també es percep en la reducció 

d'emissions. El parc aconsegueix reduir en 53 tones les emissions 
de diòxid de sofre. 

 Aquest exemple d'economia circular és aplicable a altres sectors 

mitjançant tecnologies que podrien ser una realitat en el període 2020-
2035: bio-refineries, generalització de la impressió 3D en processos 

industrials, generalització dels bio-envasos, supressió de les barreres legals 
(per exemple, regulacions que restringeixen el transport de residus d'una 

organització a una altra).  

 

 

 Philips és una companyia holandesa de productes electrònics amb més de 

100.000 persones empleades a 60 països. A banda de la producció d'aparells 
domèstics i mèdics, és líder mundial en la fabricació de bombetes.  

 En col·laboració amb RAU Architects, Philips desenvolupà l’any 2010 un 
pla d'il·luminació minimalista per a l'oficina d'Amsterdam d’aquest 

despatx d'arquitectura. Alguns dels seus elements són: aprofitament màxim 
de la llum solar, ús de llums LED en els sostres i posicions elevades, sensors 
de moviment que detecten la presència de persones i abaixen les llums en 

absència de moviment. 

 El punt més innovador del projecte fou el concepte de Pay per Lux: el 

client compra un nombre determinat d'hores de llum per any i Philips manté 
la propietat dels materials i s'encarrega del manteniment. En comptes d'una 

inversió inicial, aquest model suposa considerar la llum com un servei; 
comprar "llum" despreocupant-se dels mitjans materials que la propaguen. 
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 L'inspirador d'aquest projecte d'il·luminació circular fou l'arquitecte 

Thomas Rau. Posteriorment Rau creà Turntoo, una plataforma intermediària 
que col·labora amb organitzacions que volen convertir els seus productes en 

bancs de recursos que s'ofereixen com a servei. A més de Philips, Turntoo 
també ha col·laborat amb Bosch i amb la constructora Royal Bam Group. 

 Turntoo també ha inspirat la Declaració Universal dels Drets dels 

Materials, un document per difondre els principis de l'economia circular. En 

el text s'afirma que els materials tenen dret a no ser tractats d'una manera 
que degradi la seva capacitat de ser reutilitzats en un futur. 

Materials 
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Benton, Dustin; Hazell, Jonny; Hill, Julie. The Guide to the Circular Economy: 

Capturing Value and Managing Material Risk. Bradford: DoSustainability, 2015. 

Rutqvist, Jakob; Lacy, Peter. Waste to Wealth: The Circular Economy 

Advantage. Londres: Palgrave Macmillan, 2015. 

Webster, Ken. The Circular Economy: A Wealth of Flows. Cowes: Ellen 
MacArthur Foundation, 2015 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Ellen Macarthur Foundation 

Pàgina que recull totes les publicacions d'aquesta fundació pionera en la difusió 

de l'economia circular. Treballa amb partners estratègics per explorar 
estratègies de creació de valor a través de l'economia circular. 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications 

 

Guide méthodologique du développement des stratégies régionales 

d'économie circulaire 

Document publicat per l'agència estatal francesa ADEME (Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) on s'ofereix un full de ruta per 
estimular des de l'administració pública la transició a l'economia circular. Per 
accedir al document cal fer clic a "Télécharger – ZIP". 

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-

regionales-deconomie-circulaire-france 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france


 

Un i tat  de  Cone i xement  – Econom ia c i r cu la r  

Març  20 1 6  

factorhuma.org  -8- 
Fundació Factor Humà 

 

Fundación para la Economía circular 

Fundació privada d'àmbit peninsular que treballa en tasques relacionades amb 
l'economia circular, la sostenibilitat, l'ús dels recursos i el medi ambient. 

 http://economiacircular.org/ 

 

Alcubilla, Laura. “De l’economia lineal a la circular: un canvi necessari”. El País, 

30/10/2015. 

Ken Webster, economista promotor de l'economia circular, va dictar una 

conferència a Barcelona en el marc del Creator Space Tour organitzat per Basf. 
Webster és responsable d'Innovació de l’Ellen MacArthur Foundation. 

http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/10/de-la-economia-lineal-a-la-
circular-un-cambio-necesario.html  

 

Ordóñez, Loreto; Ortega, Iñaki. “Més enllà de l’economia circular”. Cinco Días, 

22/06/2015. 

La nova economia circular és aquella que busca integrar en les estratègies 
corporatives, institucionals o, fins i tot, personals no només el medi ambient, 

sinó a empleats, clients, proveïdors, administrats o simplement als veïns. 

http://cincodias.com/cincodias/2015/06/22/economia/1434993637_961617.ht

ml  

 

Suport europeu a l'economia circular (vídeo en català) 

Reportatge de Valor afegit de Televisió de Catalunya que mostra alguns 
exemples d'organitzacions europees que han fet un pas més enllà en el disseny 

i en la fabricació per aconseguir productes amb una vida més llarga, que es 
poden reutilitzar i que són energèticament més eficients. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/suport-europeu-a-leconomia-

circular/video/5570627/ 

 

100% fet d’escombraries (vídeo en anglès) 

Documental sobre el principi cradle-to-cradle de William McDonough i Michael 

Braungart. Planteja els fonaments d'un nou paradigma de disseny intel·ligent 
basat en tancar el cicle de vida dels productes i retornar els materials a la 
natura. 

https://youtu.be/ViWahSBrLh0 

http://economiacircular.org/
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/10/de-la-economia-lineal-a-la-circular-un-cambio-necesario.html
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/10/de-la-economia-lineal-a-la-circular-un-cambio-necesario.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/06/22/economia/1434993637_961617.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/06/22/economia/1434993637_961617.html
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/suport-europeu-a-leconomia-circular/video/5570627/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/suport-europeu-a-leconomia-circular/video/5570627/
https://youtu.be/ViWahSBrLh0

