El sector de l’alimentació i les begudes és el principal
sector de l’economia catalana (19.7% del volum de negoci
industrial i 18% de l’ocupació industrial)1.
L’agroalimentari és el sector que té més potencial
d’aplicació de l’economia circular a Catalunya2.
Per aplicar-hi solucions circulars és clau considerar
l’agricultura i la ramaderia. També són importants el
packaging, la distribució i els punts de venda per millorar
la circularitat a tota la cadena de valor.
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ECONOMIA CIRCULAR és un model econòmic de producció
i consum on els materials, productes i serveis són dissenyats
per a durar i tornar a entrar en la cadena de valor industrial
un cop ja no es poden fer servir, tot eliminant tòxics i usant
energies renovables: una economia regenerativa per disseny.
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BENEFICIS DE L’ECONOMIA CIRCULAR

• Prevenció de la contaminació fruit de la
prevenció o reducció d’emissions generades.
• Adaptació al marc normatiu ambiental.
• Major conservació dels ecosistemes i
dels recursos naturals.
• Reducció de la quantitat de residus
generada i l’impacte de la seva gestió.

• Reducció de costos associat a:

• Millora de la reputació.

- Consum eficient de recursos.

• Compromís social per
fer front al malbaratament alimentari.

- Reincorporació fluxos residuals al
procés productiu.
- Gestió de corrents residuals (aigua
i residus).
• Millor posicionament en el mercat,
fruit del compromís amb el medi ambient.
• Increment de la competitivitat
oferint productes més sostenibles:
a partir de subproductes o incorporant
criteris ambientals en la fabricació.

BENEFICIS SOCIALS

• Reducció de la dependència d’importacions de matèries primeres reduint
l’impacte del transport.

BENEFICIS ECONÒMICS

BENEFICIS AMBIENTALS

• Consum eficient dels recursos (matèries
primeres i energia)
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• Creació de nous llocs
de treball.
Segons la Comissió Europea, s’estima que d’aquí
a l’any 2030 s’hauran
creat 178.000 llocs de
treball directes a la Unió
Europea vinculats a l’economia circular9.
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