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L’economia 

circular a 

Catalunya

Què és l’economia circular?

L’economia circular té com a objectiu 
principal preservar el valor dels productes, 
components i materials durant el major 
temps possible dins de l’economia. 
D’aquesta manera, està orientada a 
l’assoliment de sistemes de producció i 
consum més eficients, gràcies a cicles 
continus i regeneratius. Així s’aconsegueix 
reduir el consum de matèries primeres i 
energia, i la generació de residus i 
emissions en els processos productius. 
L’aplicació de l’economia circular requereix 
un canvi de visió tant empresarial com 
territorial i individual, repensant la manera 
de produir i consumir.

A Europa només s’aprofita el 5% del valor 
original dels materials i energia utilitzats, 
la qual cosa posa de manifest la necessitat 
d’implementar estratègies d’economia 
circular, particularment davant del fet que 
els recursos disponibles són limitats.

En aquest context, el Paquet d’Economia 
Circular de la Comissió Europea impulsa 
estratègies d’economia circular de manera 
transversal, amb l’objectiu final de reforçar 
la competitivitat i resiliència de l’economia 
europea.

“L’economia circular té com a objectiu principal preservar 

el valor dels recursos, en contraposició al model lineal 

d’extraure, produir, usar i llençar.”



Economia circular a Catalunya

Els sectors amb un major potencial per a aplicar 
mesures d’economia circular a Catalunya, tenint 
en compte el seu pes en l’economia i les 
possibilitats d’aplicar estratègies d’economia 
circular, inclouen l’agroalimentari, la indústria 
química, el transport i la logística, la 
maquinària i equips, i el sector dels materials.

Sectors estratègics per l’economia a Catalunya. Els sectors ubicats a la part superior dreta 
representen una major contribució al PIB català i un major potencial de circularitat.

Font. Anàlisi potencial de l’economia circular en els diferents sectors productius de 
Catalunya (2016). Departament de Territori i Sostenibilitat i ACCIÓ. 



L’abast del present treball inclou les indústries del 
transport i la logística, que aglutinen les activitats 
destinades a la fabricació de vehicles a motor, 
motos, carrosseries, equips elèctrics, les indústries 
de fabricació de ferrocarrils i les empreses que 
proporcionen serveis de mobilitat, com els 
operadors de transport.

La logística per sí mateixa contribueix entre el 4 i el 
12% (segons la font consultada) del PIB català i 
ocupa a un total de 605.000 persones a Catalunya, 
dada que ha experimentat creixements en els 
últims anys. A més, el nombre d’empreses 
logístiques representa al voltant del 20% 
d’empreses al territori català.

Pel que fa al sector del transport de persones es 
troba actualment immers en un període de 

profunds canvis i alt dinamisme, amb l’aparició de 
nombroses empreses que dibuixen un nou 
paradigma per a la mobilitat.

A més, tal com s’ha presentat, els sectors del 
transport i la logística mostren un gran potencial 
per a l’adopció de mesures d’economia circular. De 
fet, en termes de consum energètic és, en conjunt, 
un dels principals sectors consumidors d’energia.

El present document inclou una selecció de 20 
casos d’economia circular als sectors del transport i 
la logística a Catalunya, fruit d’una priorització 
d’acord amb la rellevància i diversitat dels casos 
identificats.

Estratègies i casos pràctics 

d’economia circular en el sector 

de la mobilitat a Catalunya











































Oportunitats de 

l’economia circular al 

sector de la mobilitat

Economia col·laborativa
• Ús de vehicles compartits (bicis, motos, cotxes,...) i de places de 

pàrquing en desús de particulars.
• Compartir trajectes entre particulars que viatgen en la mateixa direcció.
• Transport de paquets i mercaderies per part de particulars, aprofitant 

els seus trajectes habituals.
• Aprofitament de la capacitat infrautilitzada dels trens durant les hores 

vall per al transport de paquets.

Optimització de la logística
• Logística inversa: aprofitament dels viatges de tornada del lloc de destí de les 

mercaderies per a transportar els residus generats pel desembalatge i la descàrrega i 
poder reciclar-los al lloc d’origen.

• Optimització de les rutes i les hores d’entrega per a reduir el consum de combustible.
• Incentivar al client perquè esculli l’horari d’entrega que coincideixi amb el moment en 

què el vehicle es trobi repartint mercaderia o paquets a la zona.
• Optimització de la càrrega dels palets i dels vehicles de transport de mercaderies.
• Ecodisseny aplicat als envasos i productes per a reduir el seu volum i/o optimitzar el seu 

apilament, de forma que es pot transportar més quantitat de producte en cada viatge.
• Oferir punts d’entrega alternatius al domicili per a eliminar les entregues fallides.

Vehicle elèctric i eficiència energètica
• Substitució de vehicles de combustió per vehicles elèctrics per a disminuir 

la dependència dels combustibles fòssils i reduir la contaminació de l’aire, 
tant per part de particulars com d’empreses.

• Logística d’última milla amb vehicles elèctrics, com ara petites furgonetes 
o bicis de càrrega.

• Instal·lació de plaques solars vinculats a punts de recàrrega per a alimentar 
els vehicles elèctrics amb energia renovable en règim d’autoconsum.

• Utilització dels vehicles elèctrics com a recurs de gestió intel·ligent de 
l’energia, explotant la seva capacitat de retornar electricitat a la xarxa en 
hores d’alta demanda o d’avaria (vehicle to grid).

Multimodalitat amb mitjans de transport sostenibles
• Potenciar la combinació de tren amb altres vehicles elèctrics (bici, cotxe o moto) per a la 

primera o última milla en la mobilitat de persones.
• Potenciar l’ús del tren i la seva combinació amb altres mitjans de transport terrestre en 

el transport de mercaderies de llarga distància.

Reutilització de components
• Utilització de bateries usades com a acumuladors d’energia en combinació amb plaques 

solars per a emmagatzemar l’energia generada a partir d’energies renovables, així com 
per a poder retornar electricitat a la xarxa en hores d’alta demanda.

• Recondicionament de components avariats a la indústria automobilística per a poder 
oferir-los com a recanvis amb les mateixes garanties de qualitat que els nous.

• Segona vida per als elements dels vehicles desballestats (com ara els seients, els 
sistemes d’aire condicionat,...), que poden ser reutilitzats en productes d’altres sectors.

• Impressió 3D de components per a automoció amb materials reciclats.

Servitització
• Oferir la mobilitat com a un servei que es paga per ús racionalitza les distàncies que 

recorrem, la freqüència amb la que ens desplacem i el mitjà que utilitzem, de forma que 
es redueixen la congestió i les emissions de CO2. Aquest model és aplicable tant a 
vehicles com a components d’automoció (pneumàtics, bateries de vehicles elèctrics,...).



Conclusions: beneficis 

de l’economia circular 

al sector de la mobilitat

Mediambientals
• Reducció de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle i de partícules i gasos nocius per a la salut.
• Reducció del consum d’energia generada a partir de 

combustibles fòssils
• Impuls a l’ús d’energies renovables i major 

aprofitament de l’energia renovable generada.
• Menor explotació dels recursos naturals.
• Reducció de la quantitat de residus generats.

Socials
• Millora de la qualitat de l’aire i, per tant, reducció dels 

problemes de salut causats per la pol·lució.
• Reducció de la congestió, de l’estrès i del soroll generats 

per la conducció.
• Possibilitat d’autoabastar-se d’energia, fins i tot en 

situacions de fallida del sistema elèctric.
• Estil de vida més saludable, gràcies a la promoció de la 

bici i del transport públic.
• Solucions de transport més convenients.
• Millora de la seguretat en els desplaçaments.
• Major aprofitament del temps.
• Creació d’ocupació.

Econòmics
• Augment dels ingressos dels operadors de transport públic i dels operadors de nous serveis de mobilitat sostenible.
• Reducció de costos relacionats amb el transport (combustible i manteniment, principalment) i el consum d’energia.
• Generació de noves oportunitats de negoci i fonts d’ingressos.
• Generació d’un flux d’ingressos recurrent i major potencial de fidelització a través de l’arrendament.
• Factor de diferenciació i reforçament de la imatge de marca, factors que repercuteixen en majors ingressos.
• Reducció de la despesa en matèries primeres.



Agraïments:
La present Guia forma part d’un conjunt de Guies d’Economia Circular editades amb la col·laboració d’ACCIÓ, la 
conceptualització, estructura i gràfica de les quals han estat desenvolupades pel Laboratorio de Ecoinnovación



Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
Girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
Lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
Tarragona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat

@accio_cat


