
Cap a una economia digital
i sostenible
L’economia del futur: competitiva, resilient, basada en
el territori i les persones 

Generar idees i propostes
Obrir vies d’activitat econòmica i ocupació

12 de maig de 2017http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio
/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda
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Previsions globals de futur

Augment de la població mundial fins a 9.100 M 
el 2050 (NU, 2009)

Les reserves d'elements clau com or, plata, indi, 
iridi i tungstè es podrien esgotar en 50 anys
(Fundació Ellen Macarthur- FEM, 2012).

La demanda energètica global augmentarà un 
36% fins al 2035 (AIE, 2008) i la d’aigua un 40% fins al 
2030 (2030 WRG, 2009)
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Noves oportunitats en 
l’economia circular i verda

1 bilió $ d'estalvis mundials per a l'any 2025 
(WEF i FEM). 

A la UE es podrien reciclar o reutilitzar 600M Tn
de residus addicionals anualment (CE).

Estalvi potencial de més de 630.000 M€/any a UE 
amb polítiques sostenibles en la gestió de residus(CE).

2% del PIB en inversions verdes: 68.000 -100.000
llocs de treball potencials a Catalunya(DTES- met. PNUMA).
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Agenda 2030 en 
l’economia circular i verda
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Paquet d’economia 
circular EU

• Reducció a la meitat el 
malbaratament d’aliments

• 65 % reciclatge residus municipals

• 75 % reciclatge residus d’envasos

• Màx. 10 % dipòsit

2030

< 650 + 5.500 M EUR 
(H2020+Fuentes estructurales)

• Normes de qualitat per a les matèries primeres secundàries
• Ecodisseny per promoure l’estalvi, reparabilitat, durabilitat i reciclabilitat

• Reconeixement adobs orgànics basats en residus i reforçament dels 

bionutrients.

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

minimitzi les substàncies perilloses en els plàstics i la brossa marina.
• Impuls de mesures de reutilització de les aigua residuals.



z

6

Economia circular

Model basat en la 
prevenció de la 
generació de 
residus així com 
en reutilitzar, 
reparar, 
remanufacturar i 
reciclar els 
materials i 
productes 
existents, davant 
la utilització de 
matèries primeres 
verges.
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Oportunitats de l’economia 
circular i verda

Economia
Competitivitat,	  eficiència	  en	  
l’ús	  dels	  recursos,	  estalvi,	  
ocupació	  i	  innovació

Empreses
Optimització	  gestió	  de	  residus,	  
reducció	  riscos,	  nous	  mercats	  
amb	  productes	  i	  serveis	  amb	  
valor	  afegit,	  font	  d’innovació	  i

responsabilitat	  
social

Ciutadania
Accés	  a	  nous	  productes	  i	  
serveis	  d’una	  major	  

proximitat,	  utilitat	  i	  qualitat.	  
Estalvis	  per	  la	  menor	  

adquisició	  de	  productes	  i	  per	  
increment	  

de	  l’eficiència

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

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

externalitats
negatives	  
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Facilitadors per al canvi 
cap a l’economia circular

Recerca + Innovació

Tecnologia



Adaptat	  de	  l’Informe	  INTELLIGENT	  ASSETS:	  UNLOCKING	  
THE	  CIRCULAR	  ECONOMY	  POTENTIAL	  (2016)

IoT maximitza la circularitat 



Oportunitats de tecnologies 
digitals i economia circular

Tecnologies	  de	  
localització

Tecnologies	  de	  
coneixement	  de	  la	  
qualitat	  o	  condició

Tecnologies	  
d’informació	  de	  la	  
disponibilitat

Allargar	  l’ús	  d’un	  
producte

-‐ Servei	  guiat	  de	  
substitució	  dels	  
components	  trencats

-‐ Optimització	  de	  rutes	  
de	  distribució	   de	  peces

-‐ Predicció	  del	  
manteniment	  i	  
reparació	  amb temps

-‐ Apps que	  facilitin	  el	  
canvi	  d’hàbits	  d’ús

-‐ Millora	  de l’ecodisseny:	  
quins	  materials	  usar?
Mida	  del	  producte?	  
Demanda?	  Necessitat	  
de	  manteniment	  vs.	  
nou	  producte?

Optimització	  ús	  del	  
producte	  o recurs

-‐ Planificació	  de	  rutes	  per	  
optimitzar	  l’ús

-‐ Localització	  ràpida	  dels	  
actius	  compartits

-‐ Reduir	  malbaratament	  
alimentari	  amb	  control	  
qualitat	  mermes i	  
excedents

-‐ Optimitzacio irrigació

-‐ Apps que	  connectin	  
usuaris

-‐ Apps de	  disponibilitat	  
per	  reduir	  impactes	  
ambientals	  (ex.	  Places	  
de	  parking buides)

Circularitzar	  un	  
producte	  en	  altres	  
usos	  addicionals

-‐ Planificació	  logística	  
inversa

-‐ Localització	  automàtica	  
de	  materials	  	  i	  
productes	  de	  2a	  mà

-‐ Valoració	  acurada	  de	  
l’actiu	  per	  ser	  reutilitzat	  
i/o	  remanufacturat en	  
un	  altre	  cicle	  d’ús

-‐ Assessorament	  en	  la	  
presa	  de	  decissions

-‐ Facilitació	  	  de	  la	  
recuperació	  i	  la	  
reutilització

-‐ Plataformes	  digitals de	  
subproductes	  locals

Regeneració	  del	  
capital	  natural

-‐ Coneixement	  de	  
distribució	  dels	  
nutrients	  biològics

-‐ Localització	  automàtica	  
del	  capital	  natural	  

-‐ Identificació	  de	  
degradació	  del	  
patrimoni	  natural

-‐ Predicció automàtica	  de	  
la	  qualitat	  ambiental

Tipologia	  Tecnologia

Aspecte	  Eco.	  circular

Adaptat	  de	  l’Inform
e	  IN

TELLIGEN
T	  ASSETS	  (2016),	  FEM
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Exemples d’economia 
circular
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Tuva	  Towel	  d’Arpe,	  feta	  amb	  impresió	  digital.
«Ha	  permès	  estalviar	  un	  70%	  d’aigua,	  detergents	  i	  
aditius	  i	  un	  65%	  en	  energia	  en	  la	  fase	  de	  producció»

Kune,	  l'app	  del	  consum	  col.laboratiu

«Els	  usuaris	  poden	  deixar-‐se	  temporalment	  aparells	  i	  
productes	  que	  vulguin	  compartir	  dins	  de	  xarxes	  de	  
gent	  o	  d’entitats	  basades	  en	  la	  confiança	  mútua,	  el	  
contacte	  directe	  de	  tu	  a	  tu	  i	  la	  proximitat	  geogràfica.»

Orange,	  telelectura	  de	  comptadors
«Permet	  utilitzar	  de	  forma	  més	  eficient	  l'aigua	  ,	  
millorar	  la	  gestió	  de	  l'abastament	  i	  aconseguir	  nivells	  
d'estalvi	  avaluables.»

WALLAPOP
"Mercat	  virtual	  de	  segona	  mà"

BUSAP
¿Vols	  que	  anem	  junts?	  Upp	  per	  optimitzar	  viatges

Casos	  d’èxit	  en	  l'empresa

BLA	  BLA	  CAR
"	  És	  la	  xarxa	  social	  líder	  en	  el	  món	  que	  connecta	  
conductors	  amb	  passatgers	  per	  viatjar	  en	  cotxe	  
compartit"



Col·laboració
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Conclusions

We are running a 21st century digital economy
on a 13th Century printing-‐press era operating
system. Reboot this obsolete economic
operating system and use the unique
distributive power of the internet to break free
of the winner-‐take-‐all game defining business
today.

Throwing	  Rocks	  at	  the	  Google	  Bus
Douglas	  Rushkoff,	  2016


