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Adoptant una Economia Circular en les vostres 

operacions empresarials i en les cadenes de valor

La necessitat de sistemes circulars

Amb la dècada decisiva al seu màxim apogeu, els 

models de la línia econòmica tradicional d’obtenir-

fabricar-eliminar, ja no serveixen en la creixent 

demanda d’una producció i un consum sostenible. 

La transició cap a una economia circular implica més 

beneficis per a les organitzacions, i a la vegada també 

juga un paper important a l’hora d’assolir objectius 

globals de reducció de carboni. Això evitar la futura 

pujada de preus i la volatilitat de matèries primeres, i 

també augmenta la col·laboració i la fidelització dels 

clients. 

Mentre moltes organitzacions estan mirant els diversos 

models d’empresa d’economia circular, aquells que 

volen ser líders han d’integrar-la al nucli dels seus 

negocis.

Què és una economia circular?

Una economia circular implica als grups d’interès d’una 

àmplia gamma d’indústries per estimular les cadenes 

circulars que aprofiten l’ús i el valor dels materials i els 

recursos al màxim al llarg del seu cicle de vida. Una 

economia circular té en compte els costos de mercat, 

els costos mediambientals i els costos socials dels béns i 

serveis.

Les economies circulars estimulen la innovació i creen 

oportunitats restauratives i regeneradores a llarg 

termini que donen suport al desenvolupament de noves 

oportunitats de feina i generen demanda per a noves 

habilitats. 

L’economia circular modifica la gestió dels residus

Principis claus de la circularitat

1. Crear cercles de retroalimentació 

2. Allargar la vida dels productes

3. Dissenyar sistemes amb cicles i solucions 

naturals 

4. Reduir factors externs negatius 

El procés empresarial a seguir per implementar 

principis de circularitat al vostre negoci: 

• Optimitzar el valor dels actius reduint el cost del cicle de vida 

del producte i prevenint futurs riscos financers associats amb 

materials finits. 

• Enfortir la resistència a les cadenes de subministrament 

ajustant els circuits de material i reforçant la seguretat dels 

subministraments.

• Aplicar solucions circulars innovadores que portin a noves 

oportunitats de negoci.

• Construir la fidelització dels clients mitjançant models 

d’arrendament i servei.

Com implementar una economia circular 

• Economia lineal

• Economia del reciclatge

• Economia circular

https://www.anthesisgroup.com/ca/economia-circular/#Productos
https://www.anthesisgroup.com/ca/economia-circular/#residuo
https://www.anthesisgroup.com/ca/economia-circular/#modelos
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Menys temps de retorn al mercat

L’Economia Circular es pot entendre com l’ús responsable, la reutilització i la 

revalorització de nutrients biològics i materials tècnics, tant en l’àmbit de 

l’organització com del producte. Ajudem els nostres clients a passar d’una 

economia lineal a una economia circular. 

Circularitat i Net Zero

Per assolir el net zero al 2050, les organitzacions han de 

tenir en compte les emissions d‘Abast 3 integrades en 

productes com ara els aliments, l’acer, el ciment, els 

plàstics i l’alumini. 
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Dades provinents de l’informe “Completing the Picture”, de la Fundació Ellen MacArthur, 2019. 

Usuari

a

Usuari

Usuari a

Negoci a

Usuari

Model

d’Economia

Circular

Negoci a Negoci

Usuari a

Negoci

Adoptant una Economia Circular en les vostres operacions empresarials i en les cadenes de valor

Extracció
Disseny per

Reduir
Producció Distribució Ús Recollida

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change


Com us podem ajudar

El nostre equip d’experts i expertes es pot 

adaptar i pot respondre a les diverses 

necessitats de la vostra organització, així 

com donar-vos suport en les següents àrees:

Cadenes de 

subministrament 

sostenibles

Contractació 

sostenible

Gestió del 

producte

Gestió de residus 

+ recursos

Tractament de 

residus + 

tecnologia

Anàlisi de polítiques 

+ subministrament 

estadístic

Gestió química
Innovació en 

models de negoci

Mètriques de 

rendiment 

Disseny de 

producte 

Eines digitals
Estratègia + 

Governança

Educació

Transaccions + 

Finances

Marca + 

Comunicacions

Economia del 

comportament

Solucions basades 

en la natura
Gestió de processos 

+ innovació

Entendre el 

paisatge + posició 

actual

Mesurar el nivell 

d’ambició + abast

Definir objectius i 

alinear-los amb els 

objectius 

empresarials

Desenvolupar un 

mapa + un pla 

d’acció

Implementar + 

adaptar

Informar + establir 

objectius de millora 

contínua

• Productes i embalatges sostenibles - des de les avaluacions de la 

base de productes i els ACV fins al desenvolupament de plans 

d’acció i la implementació de programes, ajudem els nostres 

clients a incorporar els principis de reparació, reutilització, 

reducció, reconversió i reciclatge en models de negoci i estratègia, 

productes i envasos de tota la cadena de valor.

• Eliminació de recursos no utilitzats + Fer dissenys lliures de 

contaminació - ajudem als clients a realitzar avaluacions de 

circularitat, residus i mercat per ajudar a identificar oportunitats 

per millorar l'eficiència dels recursos i optimitzar la vida dels 

productes. A més, també tractem temes com l'economia ambiental 

i l’administració, i facilitem la desviació i reutilització de residus, 

reciclatge i solucions regeneratives. 

• Models de negoci circulars + Disseny - ajudem a les 

organitzacions a avaluar la seva disposició a incorporar principis 

circulars a l'estratègia, les operacions, els productes i els serveis, 

la participació dels grups d'interès i la cultura organitzativa. 

Identifiquem i analitzem oportunitats de models de negoci, donem 

suport al desenvolupament d’estratègies i dissenyem enfocaments 

de gestió de canvis. Això pot incloure l'alineació de l'estratègia de 

circularitat amb altres prioritats empresarials, com ara una gestió 

de carboni net zero, ESG i la gestió de la cadena de 

subministrament.
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https://www.anthesisgroup.com/ca/economia-circular/#Productos
https://www.anthesisgroup.com/ca/economia-circular/#residuo
https://www.anthesisgroup.com/ca/economia-circular/#modelos


El nostre equip combina 

una àmplia i profunda 

experiència en 

sostenibilitat amb les 

capacitats comercials i 

operatives necessàries per 

concebre i produir canvis 

reals.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Presència global

Localitzacions

Consultors

Subconsultors

Sobre Anthesis

Anthesis és un proveïdor global de serveis i solucions de sostenibilitat, que creu 

que l’èxit comercial i la sostenibilitat van agafats de la mà. Desenvolupem 

estratègies de sostenibilitat financeres, basades en l'experiència tècnica i 

desenvolupades per innovadors equips col·laboratius d’arreu del món.

La nostra experiència

Els clients d’Anthesis formen part de governs, d’empreses i del tercer 

sector. Treballem en tota mena de sectors industrials, des de 

multinacionals corporatives com Gap, Guess, Nike, The North Face i 

Target, i també donem suport a companyies més primerenques a través 

d’Anthesis Ventures. 

Treballem amb nombroses organitzacions per ajudar-les a incorporar la 

circularitat al centre dels seus negocis. Aquest treball abasta les 

normatives de sector públic i els projectes d’innovació del sector 

privat.

Els nostres clients en circularitat:

Anthesis ha tingut un paper integral a l’hora de 

donar-nos suport en l’objectiu de ReSource: 

Plastic de racionalitzar les dades crítiques per 

fer front a la crisi de la contaminació per 

plàstics, ajudant-nos a connectar els punts dels 

residus per una visió sense precedents i 

transparent sobre el sistema global de plàstics.”

Alix Grabowski, Deputy Director Plastic & Material Science

World Wildlife Fund
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Berta Mota – Circular Economy Director -

berta.mota@anthesisgroup.com

https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp

