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NOM DE L’ACCIÓ
L’ECONOMIA CIRCULAR, PRINCIPIS I REFERENTS
OBJECTIUS
Objectius:
✓ Sensibilitzar als participants en quan a la importància de repensar els processos, serveis i productes que
siguin més sensibles amb el medi ambient, i a la vegada, aplicant els principis de l'EconomiaCircular,
estimular el creixement sostenible a les seves organitzacions.
✓ A través de l’anàlisi de casos i bones pràctiques que altres empreses han implementat, impulsar que els
participants desenvolupin una proposta que es pugui aplicar en les seves organitzacions.
CONTINGUTS
1. Introducció i aspectes generals de l'Economia Circular (1 hora)
1.1 Què és l'economia circular?
1.2 Principis de l'economia Circular.
1.3 Com influeix l'Economia Circular en el creixement sostenible i l'ocupació de qualitat.
2. Estratègies i referents de l'Economia Circular (3 hores).
2.1 Catalunya Circular: Observatori de l'Economia Circular de Catalunya. Full de ruta Circular (FREC).
Generalitat de Catalunya.
2.2 Estratègia Espanyola de l'Economia Circular 2030. Ministeri per a la transició ecològica i el repte
demogràfic.
2.3 Pacte Europeu i Pla d'acció d'Economia Circular per a una Europa més neta i competitiva. Comissió
Europea.
3. Eixos i línies d’actuació a les organitzacions (2 hores)
3.1 Introducció a l'aplicació dels principis del Disseny Circular a nous serveis i productes.
3.2 Introducció a l'aplicació dels principis de l'economia circular als àmbit de la producció, consum i la
gestió dels residus.
3.3 Estratègies per a mantenir els productes i materials en ús durant el major temps possible.

4. Estudis de casos i bones pràctiques (3 hores):
A continuació s'apunta algunes referències on es poden accedir a l'estudi de casos i bones pràctiques:
✓ Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic (MITECO). "Buenas prácticas en
EconomiaCircular"". https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/economia- circular/buenas-practicas-economia-circular/
✓ Ellen Macarthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org (en anglès).
✓ Laboratorio ecoinnovación. Fundación Forum Ambiental (CaixaBanc). Casos pràctics
analitzats ipublicacions específiques d'Economia Circular.
https://www.laboratorioecoinnovacion.com
5. Taller d'aplicació (3 hores):
De manera individual o col·lectiva dissenyar, exposar i defensar una millora en clau d'Economia Circular
aplicable a les respectives organitzacions dels participants.

