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Instruments de suport per a la indústria 
agroalimentària. Economia circular.

ALTRES ACTUACIONS DE
L’ADMINISTRACIÓ

Agència de Residus de Catalunya
Pilar Chiva

9 de març de 2017
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA  (ARC)

Objectiu:
Determinar l’estratègia d’actuació de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de 
prevenció i de gestió de residus fins a l’any 
2020, sota la perspectiva de contribuir a 
l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i 
afavorint el desenvolupament d’una economia 
circular i baixa en carboni, que alhora sigui 
competitiva i generadora de noves activitats.

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos 
de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20 )

Empresa pública adscrita al Dep. de Territori i  Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, que té competència sobre els 
residus que es generen o gestionen a Catalunya.
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L’ECONOMIA CIRCULAR

Economia que és reparadora i 
regenerativa per disseny, i que té com a 
objectiu mantenir els productes, 
components i materials a la seva utilitat i 
valor més alts en tot moment, distingint 
entre cicles tècnics i biològics. (Font: Ellen
MacArthur Foundation).

L’economia circular és un concepte 
econòmic amb l’objectiu d’un creixement 
sostenible, on es mantenen els recursos 
en el cicle econòmic durant el màxim 
temps possible, aprofitant el seu valor.

Estratègia d'Impuls a l’economia 
verda i a l'economia circular
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ACTUACIONS ARC

• Lluita contra el malbaratament d’aliments

• Foment del subproducte

• Impuls a la simbiosi industrial

• Foment de l’ecodisseny :

• Premi Catalunya Ecodisseny

• Projectes singulars: envasos menjar ràpid

• Foment de la reutilització : projecte ReWINE

• Ajuts a empreses
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OBJECTIUS
� Generació per àmbits
� Potencials de prevenció per àmbits
� Experiències d’èxit
� Propostes d’actuació

ABAST 
� Restes de menjar preparades o 

cuinades menjables;
� Restes del plat o retornades de les 

taules menjables;
� Menjar fet malbé;
� Menjar en bon estat; 
� I que es poden trobar en els circuits

de recollida dels residus orgànics i 
de rebuig .

RESULTATS
262.471 tm (22% dels residus 
alimentaris generats al 2010 ):
� 58% Llars; 
� 16% Supermercats; 
� 12% Restauració; 
� 9% Comercial i altres; 
� 4% Institucions
� 1% Mercats

Lluita contra el malbaratament d’aliments

� La Diagnosi del Malbaratament Alimentari a Cataluny a (2012):

� Protocol per a l’estimació del malbaratament alimen tari al sector primari, 
l’agroindústria i la distribució a l'engròs. 

� Projecte Interreg ECOWASTE4FOOD (2017-20): 
� Establiment del “Stakeholder group”
� Disseny d’un Pla d’Acció, susceptible de rebre fons  FEDER 

LA PUBLICACIÓ
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Nutrició sense Fronteres: “Barcelona comparteix el menjar ”
Recuperació dels aliments cuinats excedent que es genera en 11
hotels i 15 empreses d'aliments a la ciutat de Barcelona, per la
seva distribució a 13 organitzacions benèfiques
(http://www.nutricionsinfronteras.org/bcncomparteixe lmenjar )

Espigoladors : És im-perfect
Recollida, transformació i distribució de fruites i verdures del
camp i dels establiments rebutjades per la seva transformació en
productes alimentaris o el consum directe, per a col·lectius en
risc d'exclusió social (http://www.espigoladors.cat/ )

Pont Alimentari
Promogut per Rezero i el Banc de Recursos de la Fundació,
projecte per reduir el MA en les etapes de producció, consum i
distribució d'aliments, que connecta càterings, restaurants i
minoristes d'aliments, amb entitats de distribució gratuïta
d’aliments. (http://www.pontalimentari.org/ )

Accions d’altres entitats amb suport de 
l’ARC
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Els subproductes

Subproductes : els residus que es poden utilitzar directament com a primeres

matèries d’altres produccions o com a substitut de producte s comercials i

que són recuperables sense necessitat de sotmetre’ls a oper acions de

tractament.
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Els subproductes

L’any 2015, el 155.104 tones de residus industrials es van gestionar com a

subproductes .
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Impuls a la SIMBIOSI INDUSTRIAL

La simbiosi industrial és una estratègia 
empresarial que busca millorar l’eficiència 
en l’ús dels recursos aprofitant les sinergies 
entre les empreses d’un territori.  

Permet a les empreses comprar i vendre o 
compartir recursos, per exemple: 

- recursos utilitzables per tercers (com 
subproductes), 

- perduts (com calor residual), 
- no usats (com aigua de pluja) o
- compartibles (com magatzems, transport), 

etc.

És una eina d’aplicació pràctica del concepte 
d’economia circular. Beneficis :

- Optimitzar els recursos (materials, energia, 
aigua, béns, experiència, logística, ...)

- Reduir els costos i augmentar els beneficis €
- Accelerar la innovació
- Crear llocs de treball.
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MANRESA EN SIMBIOSI
Projecte pilot de simbiosi 

industrial a Catalunya

Connectant indústries- creant 
oportunitats

Impulsat per:

Amb la col·laboració de: Desenvolupament tècnic: 
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EVA ESPAÑOLA

TECNIUM

TEKNIA

CARDONA PLAST

RESULTATS:
SINERGIES IDENTIFICADES

Polígon 
industrial
BUFALVENT

Polígon 
industrial
BUFALVENT

Retalls
12 t/a

SCRAP 
STORE

Escoles, 
ciutadans

LUTESOR 5T/a

a autoproducció

Centre 
comercial 
ELS TRULLOLS

EDAR

DeixalleriaDeixalleria

FUNDERIA CONDALS

CENTRAL  DE CALOR/FRED 
12 GWh/a

Restes 
Vegetals
4000 T 

Altres 
orgànics

G.elèctrica

7 GWh/a

Terres
vegetals

CONSORCI

POLISINK

OWENS

FITALLER

SENYOR 

MANUBENS

BIETSA

CSTY

VALLS GERMANS

6T/a nous
embalatges 

MONTANA

PIRELLI-

MONTANA

PIRELLI-

valorització
plàstics formigons
lleugers.

Xarxa de 
calor/fred

MAFRICA

Compost 
1000 T

Altres
Compostos

40T/a

restes plàstics
agrupats

Altres empreses

Resum potencialitats de
les 4 sinergies
•Energia (Calor i electricitat)
•Orgànics
•Plàstics
•Petits estocs
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Participació: 28 empreses, 50 persones
8 sinergies identificades: 4 en implantació i 4 en estudi

Potencials ambientals
Millora gestió residus orgànics: 11.000 t
Millora gestió residus plàstics: 750 t
Residus banals evitats (plàstics, tèxtils, paper, etc.): 256 t
Energia local generada: 12 GWh tèrmics + 7 GWh elèctrics

Potencials econòmics
Millora gestió residus: 135.000 €/any (estalvis)
Generacions energètiques: 1.200.000 €/any (Generació d’inversió local: 
4.000.000 €)

I la creació de valors socials i ambientals en la m illor gestió dels 
recursos

RESULTATS:
QUANTIFICACIÓ DE BENEFICIS POTENCIALS
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Foment de l’ecodisseny

� ESTRATÈGIA CATALANA D’ECODISSENY
Per a una economia circular i ecoinnovadora
(Generalitat de Catalunya)

� PROGRAMA GENERAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I  
RECURSOS DE CATALUNYA 2013-2020 (PRECAT20)
(Agència de Residus de Catalunya)
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PREMI CATALUNYA D’ECODISSENY 2017

� Categories:
− Producte (productes que ja estan en el 

mercat)
− Productes en desenvolupament
− Estratègies per a productes sostenibles
− Disseny jove

� Participants: dissenyadors, fabricants o 
promotors d’estratègies, de Catalunya (inclosos 
estudiants).

� Oportunitat per a productes/estratègies de 
qualitat, innovadors i dissenyats amb criteris 
ambientals

5000 € premi + diploma 
+ participació a l’exposició itinerant, 
+ presència a catàleg
+ presència  en activitats de difusió

� Calendari: Inscripcions tancades actualment.
Acte de lliurament del Premi: Octubre 2017

http://premiecodisseny.gencat.cat
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PREMI CATALUNYA D’ECODISSENY 2015

GUANYADORS

COOL DOWNLIGHT
Simon Design
(comercialitzada per 
Fluvia)

CADIRA BIENNALE
Figueras International 
Seating i 
Josep Ferrando Bramona

ANTIVOLABOSSA
Urbaser, Estudi Salva 
Fàbregas i Xarxa 
Ambiental

KIGALI CHAIR 
PROJECT
Clara Romaní i Josep 
Mora

INVENTO. Disseny d’un 
mini aerogenerador
Andrea Artero, Albert 
Bercero i Joel Plana 
(EPSEVG – UPC)

PEP LEMON
Lemon Factory, Fundació 
Amadip, Esment, Agroilla, 
la Paduana i Comercial 
Bordoy
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Projecte d’ecodisseny dels envasos i embalatges utilitzats al sector del 
menjar ràpid a Catalunya, per tal de trobar noves solucions 
d’envasament que compleixin criteris d’ecodisseny i a la vegada siguin 
competitives econòmicament i tècnicament.

PROJECTE D’ECODISSENY 
D’ENVASOS DE MENJAR RÀPID
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• Conèixer i millorar  l’impacte ambiental dels envasos del sector, a 
través del desenvolupament de noves solucions d’envasament que 
incorporin els principis de l’ecodisseny i a la vegada criteris de 
viabilitat tècnica i econòmica.

• Introduir les metodologies d’ecodisseny a les empreses del sector 
de menjar ràpid.

• Comunicar la potencialitat de la diagnosi ambiental i l’ecodisseny
d’envasos en el sector del menjar ràpid.

• Desenvolupar una metodologia per implantar l’ecodisseny als 
sectors empresarials de Catalunya.

OBJECTIUS
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EMPRESES i ENVASOS SELECCIONATS

Caixa de cartró
(envàs secundari)

(De cartró)

Got de cafè

(De cartró amb 
recobriment plàstic i 
tapa de plàstic PE) 

(fabricant d’envasos)
Envàs per a amanides

(De cartró amb recobriment 
plàstic i tapa de plàstic PET) 
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PROJECTE

Calendari previst: Setembre de 2016 - Desembre de 2019
Pressupost del projecte: 991.309€ (594.541€ finançats pel projecte LIFE de la UE)

Projecte pilot d’un sistema sostenible de 
recollida, neteja i reutilització d'ampolles 
de vidre en el sector vitivinícola de 
Catalunya, amb l’objectiu de demostrar 
estudiar la seva viabilitat i els seus 
avantatges ambientals, socials i econòmics. 

El projecte involucra cellers, bars, 
restaurants, empreses distribuïdores, 
botigues, deixalleries, planta de rentat i 
consumidors. 
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reWINE- ACTUACIONS

La prova pilot tindrà en compte tot el procés de l’ampolla , 
des del seu etiquetatge, rentat, distribució al mercat,  recol·lecció de 
les ampolles buides a través de les mateixes bodegues, deixalleries, 
restaurants i botigues involucrats.

� Es recuperaran unes 100.000 ampolles (de dos cellers catalans).
� S’evitaran 45 tones aprox. de residus d'envasos de vidre.

S’espera poder estendre el sistema de reutilització d’ampolles al 
territori català i a altres regions vinícoles de l’Estat espanyol, 
impulsant la participació d’empreses i administracions.

El sector vitivinícola a Catalunya: 
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AJUTS PER A EMPRESES (2017)

1) SUBVENCIÓ 2017 PER A PROJECTES DE PREVENCIÓ, 
PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE 
RESIDUS INDUSTRIALS (P.RI)

2) SUBVENCIÓ 2017 PER A PROJECTES DE FOMENT DE 
L’ECONOMIA CIRCULAR (EC)

Ambdues finançades parcialment amb la recaptació del Cànon sobre la deposició 
controlada de residus industrials.
(Import 2016: 11,85 euros/tona.  Import per a 2017: 15,80 €/t)

Previsió de publicació: Març 2017
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CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALSAJUTS 2017 PREVENCIÓ DE RESIDUS 
INDUSTRIALS (P. RI)

FOMENT  ECONOMIA 
CIRCULAR (EC)

OBJECTE • Prevenció de residus (en el 
procés productiu)

• Preparació per a la 
reutilització de residus propis

• Reciclatge de residus propis
• Modificació de processos per 

substituir matèries primeres 
per materials reciclats

• Ecodisseny
• Reutilització de productes
• “Take back schemes”
• Aplicacions de materials 

reciclats
• Processos o tecnologies de 

millora de valorització residus
• Simbiosi industrial
• Mineria d’abocadors

BENEFICIARIS Empreses i agrupacions 
d’empreses
de Catalunya

Empreses, i agrupacions 
d’empreses de Catalunya

CLASSES A. Implantació
B. Recerca i desenvolupament

A. Implantació
B. Recerca i desenvolupament

PRESSUPOST
DISPONIBLE

1.000.000 € 1.000.000 €

INTENSITAT AJUT 25-55%
Màx. 120.000 € per projecte

50% (75% en cas de pime)
Màxim 30.000 € per projecte
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SOL·LICITUDS A AJUTS 2016

Classe A. Implementació en el 
mercat

Nombre 
sol·licituds 

rebudes

Nombre 
sol·licituds 
atorgades

Classe A. Implementació en les 
instal·lacions

Nombre 
sol·licituds 

rebudes

Nombre 
sol·licituds 
atorgades

A1. Ecodisseny 14 13 29 24
A2. Reutilització de Productes 5 3
A3. Simbiosi industrial 4 4 11 8
No elegible 1 0

Total classe A 24 20 Total classe A 40 32
Classe B. R+D (desenvolupament 
de prototips o proves pilot)

Classe B. R+D (recerca industrial, 
desenvolupament de prototips o 
proves pilot)

B1. Ecodisseny 10 6
B2. Reutilització de Productes 3 1 1 0
B3. Take back schemes 4 3
B4. Simbiosi industrial 2 2
B5. Noves aplicacions materials  reciclats 3 2 2 1
B6. Nous processos de millora de valorització 
residus

21 16

B7. Mineria d'abocadors 1 1

Total clase B 44 31 Total clase B 3 1

TOTAL (classe A + classe B) 68 51 TOTAL (classe A + classe B) 43 33

IMPORT TOTAL ATORGAT IMPORT TOTAL ATORGAT942.658,02 € 1.020.139 €

SUBVENCIÓ ECONOMIA CIRCULAR
SUBVENCIÓ PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA 

REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS 
INDUSTRIALS

A1. Prevenció dels residus en el mateix procés 
productiu.
A2. Preparació per a la reutilització i el reciclatge 
dels residus propis

B1. Prevenció de residus, reciclatge en origen de 
residus propis i tecnologies més netes de 
fabricació
B2. Disseny de prototips i projectes pilot o assajos 
experimentals per a la millora dels processos 
productius.
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SUBVENCIONS ATORGADES 
ECONOMIA CIRCULAR 2016

Categoria principal del projecte
(classe A +B)

Euros atorgats
Nombre 
projectes

Ecodisseny 329.161,58 € 34,9% 19 37,3%
Nous processos valorit. residus 309.685,71 € 32,9% 16 31,4%
Simbiosi 117.791,82 € 12,5% 6 11,8%
Reutilització productes 66.061,00 € 7,0% 4 7,8%
Take back schemes 59.957,91 € 6,4% 3 5,9%
Noves aplicacions mat reciclats 40.000,00 € 4,2% 2 3,9%
Mineria abocadors 20.000,00 € 2,1% 1 2,0%

942.658,02 € 51
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SUBVENCIONS ATORGADES EC 2016
SECTOR AGROALIMENTARI

Categoria
Nombre 

projectes 
atorgats

Import 
atorgat

Ecodisseny 6 106.422,50
Reutilització Productes 1 6.711,00
Take back scheme 1 19.957,91
Simbiosi 1 20.000,00
Nous processos valorit. residus 3 53.132,71
Total 12 206.224,12

Títol projecte

ENVAS ALIMENTARI. Envàs monomaterial 
reciclable per a productes carnis

ECOCOCO. Reutilització d'envasos en un 
servei de càtering extern per a centres de 
treball.

RETORN TAPS DE SURO. Implementació 
d'un sistema de retorn de taps de suro en el 
marc de l'Economia Circular                                                                                                                                                    

AMETLLER CIRCULAR COMPOST. 
Projecte pilot per reaprofitament de 
matèries orgàniques de residus de la 
indústria alimentària  per a fer compost 
d'aplicació a conreus propis i/o de POLIFAVI. Projecte demostratiu de nous 
usos als fangs del sector vitivinicola

Alguns exemples
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http://residus.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/20533-
tes_1275_2016-ajuda-economia-circular

SUBVENCIONS ATORDAGES 
ECONOMIA CIRCULAR 2016
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Moltes gràcies
Pilar Chiva

Agència de Residus de Catalunya
pchiva@gencat.cat


