APLIQUEM
L’ECONOMIA CIRCULAR

QUÈ ÉS
L’ECONOMIA
CIRCULAR?

El Vallès Occidental es troba al capdavant del
desenvolupament tèxtil a Catalunya. Actualment,
la indústria suposa el 23% del PIB de la comarca,
del qual el sector tèxtil en representa el 9,1%.

SECTOR
TÈXTIL

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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El sector consumeix
recursos: matèries
primeres naturals i sintètiques,
aigua, energia, i productes
químics que s’apliquen als teixits
per donar-los determinades
propietats.
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• Reducció de la quantitat de residus generada,
minimitzant l’impacte associat a la seva gestió
• A daptació al marc normatiu ambiental.
S’estima que actualment només entre un 6 i un 12% dels
materials consumits a Europa prové del reciclatge, la
prevenció de residus o les politiques d’ecodisseny5.

• Estalvi en l’adquisició de recursos a
través de la conservació dels materials
com a productes
d’alt valor o el
retorn dels residus
a l’economia.

DISTRIBUCIÓ/RETAIL

• Reducció de la dependència de les
importacions de
materials de països
tercers, i de l’exposició a la volatilitat de preus en el
mercat internacional.

ÚS

• Millora de la reputació.

BENEFICIS SOCIALS

• Reducció del consum de recursos: disminució del
consum de matèries primeres verges i per tant del
consum energètic i emissions de gasos efecte hivernacle en l’extracció.

BENEFICIS ECONÒMICS

• Reducció de la dependència de recursos no renovables i d’importacions de matèries primeres, reduint
l’impacte del transport i assegurant la disponibilitat de recursos

ALTRE SECTOR

INDÚSTRIA TÈXTIL

BENEFICIS DE L’ECONOMIA CIRCULAR
BENEFICIS AMBIENTALS

SIMBIOSI

• Compromís social associat a l’ecodisseny, reutilització o reciclatge i estimulant alhora el compromís social de
consumidors/es

FI DE VIDA

• P roporciona una percepció positiva: peces
de major qualitat que durin més i
amb impactes positius sobre la salut,
tant de consumidors/es com de treballadors/es (millora condicions laborals).
Segons la Comissió Europea, l’economia
circular també pot generar llocs de treball
a qualsevol sector. S’estima que d’aquí a
l’any 2030 s’hauran creat 178.000 llocs
de treball directes a la Unió Europea5.
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