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«Viure bé respectant els límits del planeta»



Els límits 
del planeta

Font: Stockholm Resilience Center



Grans tendències i escassetat de recursos



Impacte en les empreses i empreses 
detallistes del sector dels béns de 

consum d'alta rotació



Estructura de costos en el sector manufacturer



Circular Economy ≠ Recycling



La nostra visió



Pla d'acció sobre
economia circular

2015 



Legislació 
sobre residus

Reciclatge de residus municipals

Abocament de residus municipals





Normativa: 
relació 
entre 

residus i 
productes 
químics

Estratègia 
europea 
sobre el 

plàstic en 
l'economia 

circular

Revisió de la 
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sobre 
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bles

Paquet del 2018 
sobre economia 
circular



Plastics Strategy

Tots els envasos de plàstic seran reutilitzables o 
reciclables

(2030)

Impuls al mercat de plàstics reciclats

Mesures sobre els plàstics d'un sol ús i microplàstics

Agenda d'innovació en recerca estratègica sobre
els plàstics (2018) 

Suport a iniciatives multilaterals sobre els plàstics



Campanya europea de compromisos

Plastics Strategy

Objectiu: el 2025 10 milions de tones de plàstics reciclats 
seran reutilitzats en nous productes

Presentin els seus compromisos més ambiciosos a: 
GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Les empreses hi tenen un paper molt important 



Acció sobre els plàstics d'un sol ús i les arts de pesca

28/05Proposta de 
Directiva

Mesures adreçades a cada 
article:
- comportament i necessitats 
del consumidor
- oportunitats de negoci



Scope

Non-plastic
16%

Fishing related
27%

Other 
plastics

7%

SUP top 10 items
86%

Remaining SUP 
items 14%

SUP
50%

Brossa marina que més sovint es troba a les platges europees



Proportional approach

Ranking Article
1 Ampolles, taps i tapes

2 Burilles

3 Bastonets de cotó

4 Bosses de patates / embolcalls de caramels

5 Articles higiènics

6 Bosses de plàstic

7 Coberts, palles per beure i agitadors

8 Gots i tapes de gots

9 Globus i pals de globus

10 Recipients de menjar i de fast food



Dissenys de productes

Més responsabilitat dels
productors

Tria selectiva

Mesures de sensibilització

Restriccions de 
mercat

Criteria for selecting 
measures

Reducció del consum



 Consumption 
reduction 

Market 
restriction 

Product 
design 

requirement 

Marking 
requirements 

Extended 
producer 

responsibility 

Separate 
collection 
objective 

Awareness 
raising 

measures 
Food containers X    X  X 
Cups for 
beverages X    X  X 

Cotton bud 
sticks  X      

Cutlery, plates, 
stirrers, straws  X      

Sticks for 
balloons 
 
Balloons 

 X      

   X X  X 

Packets & 
wrappers     X  X 

Beverage 
containers, their 
caps & lids 
- Beverage 
bottles 

  X  X  X 

  X  X X X 

Tobacco product 
filters     X  X 

Sanitary items: 
- Wet wipes 
- Sanitary 
towels 

 
    

X 
 
X   

X 

   X   X 

Plastic carrier 
bags     X  X 

Fishing gear     X  X 

 



Impacte i costos

Reducció de la brossa plàstica > 50% reducció dels 10 
articles més freqüents de 
brossa plàstica

Reducció de les emissions de 
CO2

= 3,4 milions de tones

Reducció del dany ambiental = 23 000 milions de benefici

Estalvi per als consumidors ≈ 6 500 milions €

Creació de llocs de treball ≈ 30 000

Cost de la gestió de residus ≈ 800 milions €

Cost per a les empreses:
compliment, articles comercials 
de neteja multi-ús i devolució 
d'ampolles 

≈ 2400 milions €



http://circulareconomy.europa.eu/platform/

Presentin les seves bones pràctiques, experiència, 
estratègies i compromisos voluntaris! 

• L'economia circular sobre el terreny
• Més cooperació entre les xarxes d'interessats

Representants de xarxes d'empreses, societat civil i administracions públiques 
nacionals, regionals i locals

Compromís dels interessats


