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1 IDENTIFICACIÓ DEL PUNT DE PARTIDA 

1.1 Introducció 

 

L'economia circular ha sorgit al llarg dels darrers anys amb força com a nou model econòmic, 

apostant per uns cicles de producció i consum més eficients i resilients, que pretén preservar 

recursos i deixar enrere el model tradicional d'economia lineal. Suposa, doncs, transitar d'un 

model lineal basat en produir, consumir i llençar, en el que els residus acaben en abocadors o 

en incineradores, cap a un nou model que assumeix que els recursos naturals són finits, que 

considera els residus com un recurs a reintroduir i reintegrar en el cicle productiu. 

Tot això implica canvis en els models de producció i consums per eliminar el concepte de 

"residu" tot utilitzant fonts renovables tant d'energia com de materials. Per a una comarca com 

el Vallès Oriental pot ser l'oportunitat de desenvolupament empresarial a partir dels recursos 

malbaratats, tant els procedents de l'aigua residual, com d'energia, com de residus convertint-

los altra vegada en matèries primeres. 

La indústria és un sector que consumeix gran quantitat de recursos i genera molts residus; un 

sector amb una contribució significativa en l'impacte ambiental, social i, naturalment, econòmic 

del territori, amb molt camí encara per recórrer en la millora de l'eficiència en l'ús d'aquests 

recursos. Integrar la indústria, les seves necessitats presents i futures, en els reptes de la 

comarca permetrà accelerar la transició cap a una economia estable, inclusiva i sostenible en el 

territori. 

En aquest sentit, són molts els ens locals que al llarg dels darrers anys han impulsat projectes 

d'economia circular amb accions de suport al teixit productiu, el treball en xarxa, la generació 

d'intercanvis i de noves sinergies, pretenen avançar cap a economies locals més resilients i 

menys dependents de l'obtenció de recursos naturals. 

Amb aquesta voluntat i per encàrrec de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del 

Vallès Oriental - Vallès Oriental Avança (TVOA) - el Consell Comarcal del Vallès Oriental s'ha 

marcat, com a necessitat primordial l'any 2022, la realització d'un Pla Sectorial de l'Economia 

Circular. 

 

Objectiu 

Es vol elaborar un Pla centrat en l'anàlisi, diagnosi i millora basat en:  

 Estudiar la generació de residus i recursos per part del teixit econòmic industrial del 

Vallès Oriental. 

 Avaluar la gestió que se’n fa d’aquests residus, amb recull d'experiències interessants  i 

de projectes en marxa de les institucions i les administracions locals. 

 Conèixer els projectes de recerca i investigació per a la revalorització d'aquests residus.  
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 Identificar empreses capacitades i/o interessades en la transformació, reciclatge o 

gestió dels residus. 

Amb el coneixement que es pot extreure de l'anàlisi a la comarca, des de la generació de nous 

recursos fins a la possible reincorporació de residus com a nou recurs, permetrà establir les línies 

estratègiques específiques i les accions futures per donar noves oportunitats econòmiques als 

PAE. 

 

Metodologia 

Per tal d’executar el projecte s'estudia el territori globalment i s'analitza específicament el teixit 

industrial amb focus en els recursos utilitzats/generats i els vincles amb la resta de l'ecosistema 

del qual formen part. 

El projecte es basa principalment en treballar amb informació de dades públiques massives de 

recursos, obtingudes del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de l'Agència de Residus de 

Catalunya, de l'Institut d'Estadística de Catalunya, de l'Institut Català de l'Aigua, de l'Institut de 

l'Energia de Catalunya i de l'Instituto Nacional de Estadística. Addicionalment, s'ha comptat amb 

el seguiment d’un Grup Impulsor d’experts amb experiència en l’àmbit de l’economia circular, 

les aportacions dels representants de la TVOA (Grup de Treball Polígons d’Activitat Econòmica) 

i altres agents del territori. També es contempla informació sobre accions en economia circular 

iniciades o projectades a la comarca. 

Una vegada fet l'anàlisi anterior, es contrasta amb els agents del territori per  tal de determinar 

quins aspectes (de tota la informació recollida) son els més adequats impulsar i per tant, que 

puguin esdevenir estratègies i accions de les agendes polítiques comarcals. 

Les propostes detectades s'ordenen segons els 4 pilars estratègics de l'Economia circular i en 18 

accions concretes, que puguin ajudar a implantar de forma efectiva noves iniciatives 

econòmiques amb les empreses de la comarca. 

 

Antecedents 

Els Plans i documents de referencia que ens serveixen com a antecedents són: 

 Pla de Reactivació econòmica del 2020. 

 Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i d'ocupació del Vallès Oriental 

(2018-2025).  
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1.2 Context territorial 

 

L’abast territorial d’aquest projecte és el que comprèn la comarca del Vallès Oriental, amb 

734,96 km2 de superfície. Es situa a l’extrem nord-oriental de la província de Barcelona. És una 

regió que es caracteritza per una gran heterogeneïtat, ja que combina zones de gran implantació 

industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter rural. A més, la comarca és un node de 

connexió important, ja que la travessen importants eixos de comunicació del país.  

 

Imatge 1 Eixos de mobilitat principal del Vallès Oriental. Font: Elaboració pròpia 

 

Es troba situada a 30 km de Barcelona i està formada per 39 municipis: Aiguafreda, l'Ametlla del 

Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui , Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, 

Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, 

Granollers, Gualba, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet 

del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant 

Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost 

de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, 

Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i 

Vilanova del Vallès. 
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Població 

Segons les dades oficials, el Vallès Oriental té una població de 415.789 habitants, amb un 

creixement registrat l’any 2021 del 0,29%, amb una densitat mitjana de 564 hab/km2. La majoria 

de municipis es consideren mitjans i petit-mitjans, amb una població d’entre els 1.000 i els 

15.000 habitants on es concentren les tres quartes parts de la població. Calen destacar dues 

poblacions que superen els 50.000 habitants i que representen el 27% de la població de la 

comarca: Granollers, la capital, amb 62.475 habitants, i Mollet del Vallès amb 51.151 habitants. 

El 8% de la població és d’origen estranger i és la segona comarca menys envellida de Catalunya. 

La distribució per edats (2021) és: de 0 a 15 anys (17%); entre 14 i 64 anys (66%); més de 65 anys 

(17%). 

Respecte al nivell d’estudis, un 10,6% de la població de la comarca no té estudis, un 12,3 % té 

estudis primaris, un 61,1% té estudis secundaris i un 15,9% té estudis universitaris.  

 

Usos del sòl 

La comarca té la majoria de les zones urbanes i industrials localitzades a prop del sud-oest, on 

es troben els municipis amb més activitat industrial, que continua amb una franja urbana que 

va en paral·lel a la costa mediterrània i que coincideix amb els principals eixos de comunicació 

terrestre. A la zona nord especialment i est, es concentren la quantitat més gran de sòls sense 

construcció amb boscos, prats, i matollars, on destaca el Parc Natural Massís del Montseny. 

  
Imatge 2 Usos del sòl a la comarca del Vallès Oriental.  Font: Elaboració pròpia 
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Infraestructures 

Les principals infraestructures vinculades directament amb la gestió de residus de l’economia 

circular del territori són les instal·lacions per a la gestió de residus i les estacions depuradores 

d’aigües residuals, ubicades en els mapes adjunts. 

El Vallès Oriental no disposa d’abocador per als residus municipals, hi ha un gran Ecoparc a 

Granollers amb una instal·lació per a la digestió de residus orgànics i una important xarxa de 26 

deixalleries municipals, a més de les deixalleries mòbils, 117 centres de gestió de residus 

industrials i 11 plantes per als residus de la construcció (7 de reciclatge, 1 de triatge i 3 dipòsits 

controlats de runes).  

 

 
Imatge 3 Ubicació de les plantes de gestió de residus al Vallès Oriental. Font: Elaboració pròpia 

 

La comarca del Vallès Oriental té 27 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), de les 

quals 4 produeixen biogàs: Granollers, la Roca del Vallès, Mollet del Vallès i la Llagosta. També 

hi ha un antic abocador tancat a Santa Maria de Palautordera on es capta el biogàs dels residus 

enterrats. 
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Imatge 4 Ubicació de les EDAR i abocador on es produeix biogàs. Font: Elaboració pròpia 

 

1.3 Anàlisi d’ocupació a la comarca 

 

Segons dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu publicats pel Departament 

d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, el nombre treballadors afiliats a la Seguretat 

Social el desembre 2021 era de gairebé de 191.000 persones, amb una taxa d'atur del 9,9%, tres 

dècimes sota de la mitjana catalana. L'atur va reduir-se en un 23,7% en comparació el 2020 igual 

de les altres comarques, per la reactivació econòmica després de l'aturada econòmica per la 

pandèmia de la Covid19. 

Quant al percentatge d’atur de llarga durada, la comarca es situa a la cua de Catalunya, 

únicament davant de les comarques de Bages i del Priorat. El percentatge de joves aturats és 

menor a la mitjana de Catalunya, encara que se situa per damunt si s’analitzen els aturats majors 

de 45 anys. El percentatge de dones aturades, se situa en més de 10 punts per sobre la mitja 

catalana, sent gairebé d’un 60%. Com es pot veure a la taula següent, en el 2021 el sector 

d’activitat amb més afiliats a la Seguridad Social (SS) i més aturats va ser el de serveis. 

  



  
  

 

11 

Pla Sectorial d’Economia Circular al Vallès Oriental 

Taula 1 Afiliació i atur al Vallès Oriental (2021) 

Sectors Afiliació SS (des’21) Variació afiliació SS 

(des’21 vs des’20) 

Atur registrat 

(des’21) 

Variació atur 

registrat 

(des’21 vs des’20) 

Agricultura 1.168 0,6% 1,7% 226 1,1% -32,9% 

Indústria 40.302 21,1% 2,7% 3.134 15,5% -19,8% 

Construcció 11.661 6,1% 3,3% 1.347 6,7% -23,4% 

Serveis 137.835 72,2% 4,3% 14.354 70,9% -23,7% 

Total Vallès 

Oriental 

190.966 100,0% 3,9% 20.239 100,0% -23,7% 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu, 2022 

 

Si analitzem les diferències entre treballadors assalariats i autònoms, es pot veure que en tots 

els sectors, a excepció de l’agricultura, els assalariats són majoria, encara que al sector de la 

construcció la diferència no és tan pronunciada.  

Taula 2 Població assalariada i autònoma i empreses al Vallès Oriental (2021) 

Sectors Assalariats Autònoms 

Agricultura 261 474 

Indústria 39.598 2.884 

Construcció 7.148 4.537 

Serveis 72.716 22.049 

Total Vallès Oriental 119.276 29.945 

Font: Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental Indicadors de l’any 2021 i 

perspectives pel 2022 a partir de dades del INSS 

 

Dins dels subsectors industrials cal destacar que els assalariats es dediquen a la indústria química 

i a la fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinària i equips), i són més els autònoms 

que treballen en reparació i instal·lació de maquinària i equips. Pel que fa als serveis, són més 

representatius, quant al nombre d'assalariats, el sector comerç a l'engròs (exc. vehicles motor) 

i quant a autònoms, el del comerç de detall (exc. vehicles motor). En el cas de la construcció hi 

ha més assalariats i hi ha més autònoms l'agricultura, ramaderia, caça... 

Finalment, l'any 2021, la taxa de contractes temporals a la comarca es va situar dos punts sobre 

la mitjana catalana, que és del 85%. A més, és la tercera regió catalana amb un major 

percentatge de contractes relacionats amb activitats amb alt contingut tecnològic (2021). 
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Taula 3 Afiliació en activitats industrials segons valor afegit (2021) 

Nivell de tecnologia 2021 Percentatge 

Alta 4.647 10,94% 

Mitjana-alta 11.802 27,78% 

Mitjana-baixa 14.384 34,00% 

Baixa 10.881 25,62% 

Resta 1.243 2,93% 

Font: Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental Indicadors de l’any 2021 i perspectives pel 2022 a partir 

de dades del INSS 

 

1.4 Anàlisi sectorial i econòmic de la comarca 

 

Prenent com a referència l’informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental, amb els 

indicadors de l’any 2021 i les perspectives pel 2022, la comarca se situa en la setena posició del 

rànquing de les més competitives. Aquest informe mostra, a partir de les dades del “Instituto 

Nacional de la Seguridad Social” (INSS), un total d’11.776 empreses registrades a la comarca de 

les que la majoria són del sector serveis, seguides de les de la indústria, la construcció i 

l’agricultura. 

 

Imatge 5 Distribució sectorial a la comarca del Vallès Oriental 

 

A cadascun dels sectors productius del Vallès Oriental, hi ha activitats que, per nombre 

d’empreses són:  

 Sector agrari: agricultura, ramaderia, caça i serveis que s’hi relacionen (82 empreses). 

 Indústria: fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinària i equips) amb (445 

empreses). 

 Serveis: comerç a l’engròs (exc. vehicles motor), el comerç detall (exc. vehicles motor) 

i els serveis de menjar i begudes (3.735 empreses).  

1%

16%

72%

11%

Agricultura, ramaderia i pesca

Indústria

Serveis

Construcció



  
  

 

13 

Pla Sectorial d’Economia Circular al Vallès Oriental 

 Construcció: les activitats especialitzades de la construcció i la construcció d’immobles 

(1.317 empreses). 

Respecte a la producció segons sectors pel seu Valor Afegit Brut (VAB), la distribució va ser el 

2019 del 57,6% pels serveis, 36,7% per la indústria, 5,4 per la construcció i 0,3% per l'agricultura, 

que quasi no té pes dins de la riquesa creada a la comarca. Si es compara amb tota Catalunya, 

es pot veure que al Vallès Oriental el pes dels serveis és menor i el de la indústria major, tenint 

un VAB del 74,4% i 19,3% respectivament. 

Dins la indústria i els serveis es pot dividir en diferents branques d'activitat. La major part de la 

indústria al Vallès Oriental està enfocada a l'alimentació, el tèxtil, la fusta, les arts gràfiques, la 

química i el cautxú. Pel que fa als serveis, les activitats amb més valor afegit són, per ordre, les 

activitats immobiliàries, tècniques i administratives, el comerç i l'administració pública i altres 

serveis. Les taules següents mostren aquesta distribució amb més detall. 

 
Taula 4 Valor Afegit Brut (VAB) de la Indústria al Vallès Oriental (2019) 

Branca d’activitats de la indústria VAB (milions €) VAB (percentatge) 

Indústries extractives, energia, aigua i residus 216,0 4,9% 

Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú 2.805,20 63,5% 

Metal·lúrgia, maquinària material elèctric i de transport 1.397,20 31,6% 

Total 4.418,40 100% 

Font: IDESCAT. Producte interior brut. Comarques i municipis. 

 
Taula 5  Valor Afegit Brut (VAB) dels Serveis al Vallès Oriental (2019) 

Branca d’activitats dels serveis VAB (milions €) VAB (percentatge) 

Comerç 1.788,00 25,8% 

Transport, informació i comunicacions 538,6 7,8% 

Hosteleria 403,1 5,8% 

Activitats financeres i assegurances 296,5 4,3% 

Activitats immobiliàries, tècniques i administratives 2.198,30 31,7% 

Administració pública i altres serveis 1.716,30 24,7% 

Total 6.940,90 100% 

Font: IDESCAT. Producte interior brut. Comarques i municipis. 

 

A més, segons l’Informe Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona publicat per la 

Diputació de Barcelona (2021), el Vallès Oriental és la tercera comarca en nombre de societats 

amb facturació de més de 10 M€ i la quarta amb més facturació, sumant un total de 18.756 M€ 

el 2021. Per sectors, la química, el comerç a l’engròs, la indústria del cautxú i els plàstics són 

les que més diners reporten a la comarca. 
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1.5 Anàlisi de l’ecosistema industrial 

 

Com ja s’ha assenyalat, a la comarca hi ha unes 11.800 empreses, dels quals unes 4.000 es 

troben dins dels 127 Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la comarca i conformen el seu 

teixit industrial, segons el cens d’empreses facilitat pel Consell Comarcal i dades de L’Observatori 

dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental (OPAE). Aquests PAE se situen en 30 dels 

39 municipis de la comarca ocupant una superfície de 2.812 hectàrees, que suposa al voltant 

d’un 4% de la superfície comarcal. 

 

Imatge 6 Mapa de polígons al Vallès Oriental. Font: Elaboració pròpia 

 

Els municipis amb més PAE són Parets, Lliçà i Montornès, i els que tenen més empreses són 

Granollers, les Franqueses i Parets.   

Taula 6 Rànquing de PAE per municipis 

Municipi Nombre de PAE 

Parets del Vallès 12 

Lliçà de Vall 10 

Montornès del Vallès 10 

Font: Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball (2022) 
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Taula 7 Rànquing de empreses als PAE 

Municipi Nombre d’empreses 

Granollers 658 

Franqueses del Vallès, les 337 

Parets del Vallès 323 

Font: Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball (2022) 

 

Granollers, malgrat tenir només 7 PAE, duplica en nombre d’empreses, la qual cosa indica que 

és un pol industrial atractiu per a les empreses a la comarca. 

El gràfic següent mostra una radiografia de la distribució sectorial segons nombre d’empreses 

als PAE, i segons la llista d’empreses registradesa,b. 

 

Imatge 7 Distribució sectorial d'empreses als PAE del Vallès Oriental 

 

Les indústries manufactureres són les que representen una major quantitat d’empreses, 

seguides de les de comerç i del transport. Les dades oficials del ”Instituto Nacional de Estadística” 

(INE, 2019) mostren que, en relació a la generació de residus, les indústries manufactureres i la 

construcció són les que més en generen. El comerç i el transport; quant a la generació de residus 

industrials és menor.  

Cal llavors, incidir en l’elaboració de l’estratègia en Economia Circular en el sector manufacturer 

i de la construcció, tot i que cal també tenir especial atenció a les indústries de l’alimentació, de 

la fusta i el suro, i la química, principalment de productes farmacèutics que impulsa la nova 

Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya, com a font d’innovació en economia verda i circular. 

                                                 
a Llistat d’empreses i parcel·les localitzats als PAE del Vallès Oriental segons treballs de camp del 
Consell Comarcal (2018). 
b S’ha pres com a referencia els grups definits en la classificació dels CNAE 2009 (Grups A-U) 

39%
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Subsectors dins de les indústries manufactureres i la construcció 

De les 4.000 empreses situades en els PAE del Vallès Oriental, si considerem solament les 

indústries manufactureres i de la construcció, el nombre d'empreses es redueix a 1.685. 

Aquestes empreses són les més interessants per formar part del pla estratègic i formaran 

l'univers d'estudi que analitzarem. El repartiment del nombre d’empreses segons subsectors es 

troba a la Imatge 8, mentre que el repartiment segons municipis a la Imatge 9, i a la Taula 8 una 

classificació segons la grandària de les empreses en nombre de treballadors.  

 

Imatge 8 Distribució en número d’empreses segons activitats dins de la industria manufacturera i la construcció als 

PAE del Vallès Oriental 

 

Si s’analitza la distribució per municipis d’aquestes empreses, es pot veure que els tres municipis 

amb una major concentració són: Granollers (14% de les empreses), les Franqueses del Vallès 

(10% de les empreses) i Lliçà de Vall (8% de les empreses), encara que hi ha empreses en gairebé 

tots els municipis.  

 

Imatge 9 Distribució en número d’empreses segons activitats dins de la industria manufacturera i la construcció als 

PAE del Vallès Oriental 
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Taula 8 Grandària i sectors dels empreses en funció del nombre d’empleats 

Nombre 

treballadors/es 

Nombre 

empreses 

Distribució i sectors amb  

major nombre d’empreses, per ordre 

1-5 748 

30% Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

11% Activitats especialitzades de la construcció 

7% Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 

6-10 265 

31% Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

8% Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 

7% Fabricació de maquinària i equips  

11-25 319 

26% Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

9% Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 

8% Activitats especialitzades de la construcció 

26-50 187 

19% Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

12% Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 

11% Fabricació de maquinària i equips  

51-100 80 

19% Indústries químiques 

13% Indústries de productes alimentaris 

13% Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

101-250 53 

19% Indústries químiques 

9% Fabricació de productes farmacèutics 

9% Indústries tèxtils 

9% Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 

250 13 

31% Indústries químiques 

23% Indústries de productes alimentaris 

23% Fabricació de productes farmacèutics 

 

Cal destacar que un 45% de les empreses té un nombre de treballadors baix (1-5) i que el comerç 

a l’engròs i la fabricació de productes metàl·lics suposa el 26% en nombre d’activitats 

productives de fins a 100 treballadors. Les empreses més grans de 51 fins a més de 250 són de 

la indústria química. Les indústries de productes alimentaris i farmacèutics conformen una gran 

part de les grans empreses, on també trobem les indústries del tèxtil i de fabricació de productes 

de cautxú i matèries plàstiques, que és a més la segona activitat més nombrosa (8%). 

Els 3 polígons amb més empreses que es dediquen a les activitats manufactureres i  construcció 

són: Can Castells (Canovelles), El Congost – Sant Julià (Granollers) i la Llagosta (la Llagosta), dins 

dels 3 municipis amb més empreses d’aquests sectors, mencionats anteriorment, qui són 

Granollers, les Franqueses del Vallès i Lliçà de Vall. 
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2 ANÀLISI DELS FLUXOS DE RECURSOS 

 

És important fer una anàlisi dels recursos disponibles al territori per identificar aquells recursos 

(sobretot els “sobrants”) que millor puguin contribuir a una transició cap a una economia circular 

de la indústria. 

En aquest apartat s’analitzen els fluxos de recursos (materials residuals, aigua i energia) de les 

indústries que formen part de l’ecosistema industrial del Vallès Oriental i se situen les principals 

oportunitats d’estalvi i de nous negocis de reaprofitament d’aquests recursos. 

 

2.1 Entrada de materials  

En l’actualitat, no es disposen de dades d’entrada de materials a escala comarcal, per la 

complexitat de fer el seguiment dels fluxos i per la manca d’informació. No obstant això, a les 

Declaracions Anuals de Residus Industrials (DARI), les empreses poden, voluntàriament, declarar 

la quantitat de matèries primeres que compren i els productes que produeixen.  

Amb aquesta informació no totes les entrades de materials estarien comptabilitzades, però ens 

poden donar una idea aproximada de la realitat de la comarca. Les dades es reporten en diverses 

unitats: kg, m, t, m2, m3, ud. ... Per tant, fer una comparativa entre ells és complexa.  

Ja que la majoria dels inputs foren declarats en massa (kilogram o tona), es va proposar fer una 

aproximació de les altres unitats a kilograms. En el cas d’aquells no declarats com a unitats de 

massa, hi ha materials específics que suposin la majoria dels inputs. Un exemple és l’aigua, quan 

es tracta de m3 (suposa el 98% del total d’inputs en m3) i les fibres sintètiques per a tèxtils en el 

cas de m2 (suposa el 60% del total d’inputs en m2), seguit del paper i cartró (10%). Al fer el canvi 

d’unitats a kilogram, aquestes no influeixen en el resultat global, degut a que el ordre de 

magnitud dels materials declarats en massa és major, i per això només es compta amb ells.  

Tot això, al Vallès Oriental, les matèries primeres declarades al DARI l’any 2019 dins de 

l’ecosistema són al voltant d’unes 22 mil milions de tones que es distribueixen de la següent 

manera: 
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Unitats en tones 

Imatge 10 Distribució del tipus de matèries primeres que entren a la comarca 

 

En total es compten 48 categories de matèries primeres, agrupades en 5 grans grups. 

Predominen els productes alimentaris (66%), dels quals la major part són: pa fresc, plats 

preparats, llet, nata i sucre refinat; seguits d’un 10% de productes químics, els quals tenen una 

composició heterogènia, des d’intercanviadors de ions a base de polímers fins a àcid sulfúric. En 

els minerals no-metàl·lics que representen el 9% del total hi destaquen: les roques silícies, 

roques de quars, de granit i altres roques; i finalment com a productes destacables destaquem 

els tèxtils. 

 

2.2 Recurs residu 

En aquest apartat s'analitza la generació, la composició i la gestió de les diferents tipologies de 

residus generats al Vallès Oriental. En primer lloc, es mostra la generació total de residus, tant 

industrials com municipals en l’àmbit comarcal, i després en detall els residus industrials que 

són generats per les empreses dels polígons i aquells gestionats a la comarca.  

La generació total de residus al Vallès Oriental l’any 2021 segons dades de l’Agència Catalana de 

Residus és de 700.000 t/aa, ho que suposa un 0,003% si es compara amb la quantitat de matèries 

primeres assenyalades en l’apartat anterior.  

La distribució de la imatge següent destaca que els residus industrials produïts al Vallès són més 

del doble dels municipals. 

                                                 
a Dades de l’Agència Catalana de Residus (2021).  
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Imatge 11 Generació de residus al Vallès Oriental 

 

2.2.1 Generació de residus als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) 
Al Vallès Oriental s'han quantificat un total de 496.000 t anuals de residus industrials incloent 

els llots de depuradora que representen un 8% i són 40.000 t/aa. 

 

Imatge 12 Generació de residus industrials als PAE del Vallès Oriental 

 

El 30% dels residus industrials són perillosos (147.000 t/a) i provenen principalment del gran 

grup dels sectors de les indústries químiques, de productes farmacèutics, del cautxú i matèries 

plàstiques són un total de 138.000 t/a, dins dels que destaquen 61.000 t/a de dissolvents usats 

+ 76.000 t/a de residus químics + altres.  

                                                 
a Dades en matèria fresca 
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Imatge 13 Classificació dels sectors d’activitat econòmica segons generació de residus industrials 

 

El 62% dels residus industrials són no perillosos (309.000 t/a).  Aquests residus també són 

generats principalment per les indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i 

matèries plàstiques (117.000 t/a), de la metal·lúrgia (48.000 t/a) i la indústria del paper i cartró 

(47.000 t/a).  

Les dades anteriors analitzen la producció de residus per sectors, si fem l’anàlisi segons els 

materials que formen els residus no perillosos, els de més generació en pes són els metalls 

(56.000 t/a), els residus de paper i cartró (54.000t/a) i els residus àcids, alcalins o salins (50.000 

t/a).  

El 8% (38.000 t/a) sobre els RI totals estan classificats com a mescla i assimilables a domèstics. 

Estimem que la mescla està formada d’una part important d’embalatges de paper, cartró i 

plàstics, i una petita part de matèria orgànica. 
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Imatge 14 Classificació de residus industrials segons tipologia de material 

 

2.2.2 Gestió de residus 
 

Segons el Sistema Documental de Residus de l’Agència de Residus de Catalunya, a la comarca 

del Vallès Oriental hi ha 150 centres autoritzats de gestió de residus (veure llista a l’annex 1). 

D’aquests, 117 són de gestió de residus industrials (10 d’ells gestionen més d’un producte o 

tenen més d’un procés de gestió); 3 centres de residus de la construcció i 30 centres de gestió 

de residus municipals (deixalleries, plantes de transvasament, triatge...). De tots aquests, cal 

diferenciar entre aquelles activitats que donen com a resultat la transformació dels residus en 

matèries primeres i les que no. A la taula següent es mostren els criteris per a la selecció.  

a) Els que transformen en matèries primeres: plantes de compostatge i valorització. 

b) Els que no transformen en matèries primeres: els abocadors, els Centres de Recollida i 

Transferència (CTR), les deixalleries, els dipòsits controlats, els físic-químic a , les 

incineradores, els tractadorsb, les plantes de transvasament i les de triatge d’envasos 

lleugers.  

Per tant, el nombre de gestors amb capacitat per a la transformació dels residus en matèries 

primeres es redueix dels 150 considerats inicialment a 104 gestors.  

A la llista de gestors de l’annex 1 també es pot veure que si no es consideren els “no especificats” 

la majoria de gestors valoritzen plàstics, ferralla i fusta i que els 3 municipis amb un major 

nombre de centres de gestió són Lliçà de Vall (15), Granollers (13) i Les Franqueses del Vallès 

(12). 

                                                 
a Correspon amb el tractament de medicaments. 

b Correspon amb el tractament de residus sanitaris i de la depuradora. 
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Quant a la gestió dels residus, a trets generals, a l’Ecosistema industrial del Vallès Oriental, 

s’estima que el 19% del total dels residus industrials generats a la comarca tenen com a destí 

final la deposició i incineració, uns 100.00t/a (40.000 t/a són llots d’EDAR). El 81% restant es 

tracta o valoritza internament o mitjançant gestors autoritzats que en fan una selecció segons 

hi hagi o no mercat de venda; els materials sense mercat acaben a destins finalistes.  

Dels 40.000 t/a de llots d’EDAR tractats, segons dades del Consorci Besòs Tordera, un 80% té 

com a destí l’agricultura, un 15% assecatge tèrmic i un 5% es porta a abocador.  

 
Imatge 15 Classificació de les vies de gestió dels residus industrials 

 

El següent mapa de fluxos mostra, de manera resumida, segons la classificació dels residus les 

vies de tractament d’aquests. Es pot veure que al Vallès Oriental la majoria dels residus 

industrials produïts són no perillosos i els tracten els gestors de residus com a valorització 

externa. Un 20% de tots els residus generats no s’aprofiten, i van a l’abocador o incineradora. 

 
Dades en ktones/aImatge 16 Mapa de fluxos dels residus industrials i llots d’EDAR,  
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A la figura següent veiem la distribució relativa  del destí dels diferents grups de residus. Els àcids 

i els alcalins es reciclen, els dissolvents, els metalls, el paper i cartró, els plàstics, tèxtils i vidre es 

destinen al reciclatge, encara que en realitat, no es recuperaren totalment en forma de matèria 

primera secundària. No s’aprofiten i es destinen a abocador la majoria dels residus mesclats i 

sanitaris. Els orgànics i, en menor mesura, els llots, s’aprofiten per a fer compost. 

 

 
 

 
 

Imatge 17 Distribució relativa de la gestió dels residus segons la tipologia del residu 
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Si es fa la mateixa anàlisi per sectors, es pot veure que el reciclatge és el destí amb major 

protagonisme, encara que per alguns sectors com la construcció, l'hostaleria, la indústria de la 

fusta i el suro, la indústria del tèxtil, cuir i calçat i la producció i subministrament d'energia, la 

deposició és el destí majoritari. 

 

 
 

 
 

Imatge 18 Distribució relativa de la gestió dels residus segons el sector d’origen del residu generat 

 

Per altra banda, es deu establir una diferència entre els residus que es declaren com a generats 

al Vallès Oriental i els que finalment es tracten a la comarca. El motiu per fer aquesta distinció 

és que hi ha una quantitat de residus que s'importa fora de la comarca i altres residus que 

s'importin per a ser tractats al Vallès Oriental. L'anàlisi anterior mostra només els residus 

generats i en paral·lel es deu fer una anàlisi dels residus gestionats a la comarca. 
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Segons les Declaracions Anuals de Residus Industrials (DARI) de productores i gestors l'any 2019 

de l'Agència Catalana de Residus, al Vallès Oriental es van generar 1.100.000 t/a, 400 mil tones 

sobre el que es va declarar com a generat a la comarca. La distribució d'aquests residus es 

mostra a continuació: 

 
Imatge 19 Distribució relativa del tipus de residus generats i gestionats al Vallès Oriental 

 

Es pot veure que gairebé un 30% (315.000t) dels residus són mescla, que són declarats pels grans 

gestors de residus. En particular, pel Centre de Tractament de Residus (CTR) de Prezero a Mollet, 

on arriben 117.000t de residus mescla del Vallès Oriental i d’altres comarques, i altres 10.000 

són gestionats en altres plantes de la mateixa empresa a la comarca. A més, l’empresa 

Promotora Mediterránea 2 S.A., a Montornès del Vallès, que es dedica a la fabricació de formigó, 

va gestionar 46.000t de mescla i per últim, l’empresa Ferimet S.L., localitzada a Granollers i 

declara 31.000t de mescla dels seus processos de recuperació de metalls. 

Per tant, és important dur a terme projectes de valorització de banals i de recollida 

mancomunada als polígons de la comarca amb la finalitat de reduir el desaprofitament d’aquest 

tipus de residus, que avui són els més nombrosos a la comarca. El Consorci de Residus del Vallès 

Oriental només gestiona la recollida de els residus municipals, i els envia a la Planta de 

Tractament de Residus de Mataró, ja que no disposa de grans instal·lacions per a gestionar-los 

a la comarca. Com aquesta institució no té infraestructures per al tractament de la resta, podria 

tenir un paper més rellevant amb relació a la prevenció dels residus mescla, en particular a les 

deixalleries que gestiona el Consorci, on es podrien implementar projectes per a la recuperació 

de materials.  

A més, és necessari els gestors que més residus gestionen (>50.000t/a) per a tenir-los presents 

en les propostes de valorització que es plantegen en el Pla d’acció. Deixem en aquesta primera 

llista els gestors que més volum de residus gestionen a la comarca amb els que caldrà treballar 

per a identificar cada cas.  
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Taula 9 Rànquing de gestors de residus per quantitat gestionada 

Gestor Quantitat anual (t) 

CESPA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SA/ Pre ZERO (planta de classificació 

de residus industrials a Mollet) 
165.093 

FERIMET, SL (recuperació de ferralla) 144.227 

GESTORA DE RUNAS DE VILANOVA DEL VALLÉS, SL (dipòsit de runa) 134.855 

SANTOS JORGE, SA (recuperació de vidre) 106.406 

SEBASTIÀ LLORENS, SL (recuperació de paper i cartró) 105.181 

PENINSOUL, SL (recuperació de paper i cartró) 101.613 

TECNOCATALANA DE RUNES, SL (valorització de runa) 83.240 

VALORITZACIONS VILAR GUILLEN, SLU (recuperació de paper i cartró) 80.773 

RECICLAJES SAN ADRIÁN, SL (valorització d’escòries) 69.464 

BEFESA ALUMINIO, SL (recuperació d’alumini) 66.843 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA/ Pre ZERO (Centre de recuperació de materials CTM) 64.033 

TORT, SA (centre de recuperació de materials generalista) 60.890 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL (gestió de la fracció 

orgànica dels residus municipals) 
51.807 

 

Per altra banda, els residus de la construcció i demolició (runes) produïts a les empreses de 

l'ecosistema ascendeixen a 600 t/a. Aquesta quantitat és la que declaren els gestors de residus 

com a sortida dels seus processos productius, encara que si s’analitzen les entrades a gestors, 

en els que es troben els gestors de dipòsits controlats de runes la quantitat de residus és molt 

més gran, al menys 42.000t/a. 

Quant a l'ús de productes reciclats procedents de la construcció el principal és el mateix sector 

de la construcció, amb els àrids reciclats, o altres materials petris que podrien tenir-se en compte 

en futurs desenvolupaments de noves infraestructures a la comarca, així com en construccions 

de naus industrials. A la comarca hi ha al voltant d’uns 620.000m2 de solars disponibles on 

desenvolupar noves construccions. 
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2.2.3 Principals empreses generadores de residus a l’ecosistema 

 

Aquestes són les 10 empreses amb major generació de residus a l’ecosistema segons les 

Declaracions Anuals de Residus Industrials (DARI) el 2019. 

Taula 10 Rànquing d’empreses generadores de residus 

Empresa Quantitat anual (t) 

SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA  54.156,36  

PURAC BIOQUIMICA, SA  42.918,72  

EMBALAJES PETIT, S.A.  17.478,55  

LINDE Y WIEMANN LA GARRIGA, SLU  15.552,93  

UNION QUIMICO-FARMACEUTICA, S.A.(UQUIFA)  7.937,90  

GIVAUDAN IBERICA, SA  6.213,19  

SMURFIT KAPPA ESPAÑA, SA  6.181,46  

KAO CORPORATION, S.A.  5.522,59  

FLEXNGATE ESPAÑA, SL  5.198,62  

COTY SPAIN, SLU  4.355,05  
 

Com s’assenyala a l’anàlisi de residus, els sectors més generadors són: 

 Indústries químiques, farmacèutiques i plàstiques (56%) 

 Indústries de la metal·lúrgia (11%) 

 Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (11%) 

 Indústries alimentàries, begudes i tabac (5%) 
 

Volem identificar aquelles empreses dels sectors més generadors i que més residus generen, i 

poder avaluar si els seus residus podrien tenir una millor via d’aprofitamenta. 

Volem incloure com a activitats més generadores de residus les Estacions Depuradores d'Aigües 

Residuals (EDAR) de la comarca, que generen al voltant d'un 8% dels residus comarcals (40.000 

t/a de llots de depuradora). Segons el Consorci Besòs Tordera, la meitat dels que arriba a 

aquestes instal·lacions provenen dels establiments i indústries de la comarca, i la resta 

principalment de les llars. Molts d'aquests residus són valoritzables.  

                                                 
a Dades dels Declaració Anual del Residus Industrials provinents de l’Agència Catalana de Residus per al 
2019  
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 Indústries químiques, farmacèutiques i plàstiques. 

 

 

Dissolvents usats 

- Altres dissolvents, líquids de neteja i licors 

mare orgànics 

- Altres dissolvents i mescles de dissolvents 

- Dissolvents, líquids de neteja i licors mare 

organo-halogenats 

 

Àcids, alcalins i salins 

- Sals sòlides i solucions diferents de les 

esmentades en els codis 060311 i 060313 

 

Químics diversos i residus de reacció 

- Residus de l'acabat que contenen 

dissolvents orgànics 

- Altres residus de reacció i de destil·lació 

Imatge 20 Distribució relativa dels residus segons tipologia per als sectors de les Indústries químiques, 

farmacèutiques i plàstiques 

 

Les activitats econòmiques del sector de les químiques, farmacèutiques i plàstics que més 

residus generen estan enfocats a la producció d’olis, sabons, productes farmacèutics, perfums i 

cosmètics, productes químics i pintures, entre altres. El rànquing de les empreses generadores 

d’aquestes activitats són: 

Taula 11 Rànquing d’empreses generadores dins del sector de les indústries químiques farmacèutiques i plàstiques 

EMPRESA MUNICIPI ESTIMACIÓ (kt/a) 

SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA FRANQUESES DEL VALLÈS 55 

PURAC BIOQUIMICA, SA MONTMELÓ 43 

UNION QUIMICO-FARMACEUTICA, S.A.(UQUIFA) SANT CELONI 8 

GIVAUDAN IBERICA, SA SANT CELONI 6 

COTY SPAIN, SLU GRANOLLERS 4 

FARMHISPANIA, SA MONTMELÓ 4 

OXIRIS CHEMICALS, SA SANT CELONI 4 

EUROMED, SA MOLLET DEL VALLÈS 4 

MERCK, SL MOLLET DEL VALLÈS 4 

UNION QUIMICO-FARMACEUTICA, SA(UQUIFA) LLIÇÀ DE VALL 4 

URQUIMA, SA SANT FOST DE CAMPSENTELLES 3 

PROALAN, SA GRANOLLERS 3 

INSTITUTO GRIFOLS, S.A. PARETS DEL VALLÈS 3 

36%

19%

12%

10%

9%

7%
5%2%

Dissolvents usats

Àcids, alcalins i salins

Químics diversos i residus de reacció

Mesclats

Llots i absorbents

Altres

Plàstic

Paper-cartró
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HENKEL IBÉRICA OPERATIONS, SL MONTORNÈS DEL VALLÈS 3 

LABORATORIOS CALIER, SA FRANQUESES DEL VALLÈS 2 

RANKE QUIMICA, SA SANT CELONI 2 

STAHL IBERICA, SL PARETS DEL VALLÈS 2 

LUCTA, S.A. MONTORNÈS DEL VALLÈS 2 

CROMOLOGY, SL FRANQUESES DEL VALLÈS 2 

INTERMAS NETS, S.A. LLINARS DEL VALLÈS 2 

MORCHEM, S.A. FRANQUESES DEL VALLÈS 1,5 

 

Com es pot veure, la majoria dels residus del sector correspon amb el generat per dues grans 

empreses, Sandoz Industrial Products S.A. i Purac Bioquímica S.A. Sandoz pertany al grup 

Novartis, es troba a la carretera entre Granollers i Cardedeu i es dedica principalment a la 

producció de medicaments, mentre que Purac està dins de la multinacional Corbion, nom pel 

qual és més coneguda en l'actualitat, es troba a Montmeló i es dedica a la fabricació de químics 

per a productes alimentaris, farmacèutics, bio-plàstics, etc. Les activitats econòmiques del 

sector de les químiques, farmacèutiques i plàstics que més residus generen estan enfocats a la 

producció d'olis, sabons, productes farmacèutics, perfums i cosmètics, productes químics i 

pintures, entre altres. El rànquing de les empreses generadores d'aquestes activitats són: 

 

 Indústries de la metal·lúrgia 

 
 

 

 

 

 

Metàl·lics 

-Llimadures i llimalla de metalls ferris 

(30kt/a) 

- Metalls ferrosos 

- Pols i partícules de metalls ferris 

- Envasos metàl·lics 

- Ferro i acer 

- Alumini 

Imatge 21 Distribució relativa dels residus segons tipologia per al sector de la metal·lúrgia 

 

 

 

81%

5%

3%
3%

3%
3% 2%

Metàl·lics

Mesclats

Altres

Àcids, alcalins i salins

Minerals i escòries

Químics diversos i residus de reacció

Llots i absorbents
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Les activitats econòmiques del sector de la metal·lúrgica que més residus generen estan 

enfocats a la forja, l’estampació, embotició, l’estiratge i revestiment de metalls fèrrics i no fèrrics. 

El rànquing de les empreses generadores d’aquestes activitats són: 

Taula 12 Rànquing d’empreses generadores dins del sector de la metal·lúrgia 

EMPRESA MUNICIPI ESTIMACIÓ (kt/a) 

LINDE Y WIEMANN LA GARRIGA, SLU LA GARRIGA 15 

CALIBRADOS DE PRECISION, S.A.(CAPRESA) LLAGOSTA 3 

IND.ESTAMP.DEL CORTE FINO,SL (INECFI,SL) LLIÇÀ DE VALL 3 

TEKNIA BARCELONA, SL PARETS DEL VALLÈS 2,5 

INDUSTRIAL GALVANIZADORA, SA (INGALSA) MONTORNÈS DEL VALLÈS 2,3 

A.BIANCHINI INGENIEROS, S.A. MONTORNÈS DEL VALLÈS 2 

CDC HIACRE, SA LLIÇÀ D'AMUNT 1 

ALUCAN ENTEC, SAU LLINARS DEL VALLÈS 1 

THYSSENKRUPP MATERIALS IBERICA, SA MARTORELLES 1 

CUCHILLAS Y DERIVADOS DE ACEROS ESPECIALES, SA 

(CAESA) 
CALDES DE MONTBUI 

1 

FERRIMAX, S.A. SANT FOST DE CAMPSENTELLES 1 

DECOLLETATGE FARRÉS, S.A. CANOVELLES <1 

MENAES, S.L. GRANOLLERS <1 

PAVER, SL GRANOLLERS <1 

INSTALLUX EXTRUSION SERVICES, SLU PARETS DEL VALLÈS <1 

MECANICAS GRICA, SA GRANOLLERS <1 

SASONIA DE CORTE FINO, S.A. ROCA DEL VALLÈS <1 

SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS, SA (STEN) PARETS DEL VALLÈS <1 

ESTAMPACIONES METALICAS JOM, S.L. LLIÇÀ D'AMUNT <1 

RECAM LASER, S.L. CALDES DE MONTBUI <1 

 

Cal destacar l'empresa Linde y Weimann La Garriga S.L.U, com la contribuïdora més grossa en la 

generació de residus dins del sector. Aquesta empresa es troba al municipi de la Garriga i dedica 

a la fabricació de peces per al sector de l'automoció. 
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 Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 

 

Imatge 22Distribució relativa dels residus segons tipologia per al sector del paper, arts gràfiques i reproducció de 

suports enregistrats 

 

Les activitats econòmiques del sector del paper, arts gràfiques i reproducció de suports 

enregistrats que més residus generen estan enfocats a fabricació de tota classe d’articles de 

paper i cartró, com a envasos i embalatges o productes sanitaris, impressió i papers pintats. El 

rànquing de les empreses generadores d’aquestes activitats són: 

 

Taula 13 Rànquing d’empreses generadores dins del sector del paper, arts gràfiques i reproducció de suports 

enregistrats 

EMPRESA MUNICIPI ESTIMACIÓ (kt/a) 

EMBALAJES PETIT, S.A. PARETS DEL VALLÈS 17 

SMURFIT KAPPA ESPAÑA, SA CANOVELLES 6 

MIRALLES CARTONAJES, SA MOLLET DEL VALLÈS 3,5 

DURERO PACKAGING, S.A. MONTORNÈS DEL VALLÈS 3 

GRAFICAS DE LLINARS, SL SANT ANTONI DE VILAMAJOR 2 

PAUL HARTMANN IBERIA, S.A. MONTORNÈS DEL VALLÈS 2 

IMPRESS DISEÑO IBERIA, SA SANT PERE DE VILAMAJOR 1,5 

AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA, SLU GRANOLLERS 1,5 

OMNIPACK, SL AMETLLA DEL VALLÈS 1 

LLIÇA PACKAGING, SLU SANT FELIU DE CODINES 1 

COVERIGHT SURFACES SPAIN, SA MARTORELLES 1 

TEXIDO, SA LLIÇÀ DE VALL 1 

DEMCO, S.A. CARDEDEU 1 

LAMIGRAF, SA AMETLLA DEL VALLÈS 1 

CYCOBOX, S.L. MONTORNÈS DEL VALLÈS 1 

COMERCIAL GRÁFICA IMPULS 45, SL GRANOLLERS 1 

GRAFICAS DE PRENSA DIARIA, SA PARETS DEL VALLÈS 1 

79%

11%

5%

2%

3%

Paper-cartró

Mesclats

Plàstic

Fusta

Altres
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CONVER AUTOADHESIVOS, S.A. FRANQUESES DEL VALLÈS <1 

MADRILADORA ALPESA, SL MARTORELLES <1 

INDUSTRIA. GRAFICA FERRER COLL, S.L. LLAGOSTA <1 
 

 

Cal destacar les empreses Embalajes Petit S.A. i Smurfit Kappa España S.A. com els majors 

contribuïdors en la generació de residus dins del sector. Les instal·lacions d’Embalajes Petit  es 

troben a Parets del Vallès i l’empresa fa principalment caixes de cartró amb distintes finalitats: 

embalatge, exposició de productes, accessoris... mentre que Smurfit Kappa es troba a 

Canovelles fa principalment embalatges de cartó ondulat per al mercat industrial.  

 

 Indústries alimentàries, begudes i tabac 

Les activitats englobades dins el sector generen 25.000 t/a, principalment orgànics 

biodegradables  

 

 

 

 

 

 

Orgànics biodegradables:  

-Biodegradables SANDACH inadequats per al 

consum o l’elaboració 

-Llots del tractament in situ d'efluents 

-Llots de rentat, neteja, pelat, centrifugació i 

separació 

 

Imatge 23 Distribució relativa dels residus segons tipologia per al sector de les indústries 

alimentàries, begudes i tabac 

 

Les activitats econòmiques del sector de les indústries alimentàries, begudes i tabac que més 

residus generen estan enfocats a elaboració de begudes: llet i altres productes làctics, begudes 

alcohòliques, embotellament d’aigua, cafè, te... elaboració de plats preparats, pa i productes de 

fleca i pastisseria, cacau i xocolata, pastes alimentàries, productes carnis i sacrifici de bestiar. El 

rànquing de les empreses generadores d’aquestes activitats són: 

  

44%

16%

11%

10%

10%

5% 4%

Orgànics biodegradables

Mesclats

Plàstic

Paper-cartró

Vidre

Altres
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Taula 14 Rànquing d’empreses generadores dins del sector de les indústries alimentàries, begudes i tabac 

EMPRESA MUNICIPI ESTIMACIÓ (kt/a) 

DANONE, SA PARETS DEL VALLÈS 4 

COBEGA EMBOTELLADORS, SLU MARTORELLES 4 

AUDENS FOOD, SA GRANOLLERS 3 

IDILIA FOODS, SL PARETS DEL VALLÈS 1 

JACOBS DOUWE EGBERTS ES, SLU MOLLET DEL VALLÈS 1 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRESCOS, SL GRANOLLERS 1 

CODESGRA MEAT, SL GRANOLLERS <1 

APC EUROPE, SLU GRANOLLERS <1 

MAMIPAN RIELLS, SL GUALBA <1 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA GRANOLLERS <1 

MONDELEZ ESPAÑA POSTRES PRODUCTION, SAU MONTORNÈS DEL VALLÈS <1 

HEREUS DE J.F. ARGEMI, SL SANTA EULÀLIA DE RONÇANA <1 

MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION, SLU GRANOLLERS <1 

BRENNTAG QUIMICA, SAU GRANOLLERS <1 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, SL GRANOLLERS <1 

PATATAS FRITAS TORRES, S.L. MONTMELÓ <1 

ESCORXADOR DE CONILLS MANUEL MARIN, S.L. FRANQUESES DEL VALLÈS <1 

ROIGXA PAN, SL MONTMELÓ <1 

CARO IMPORT, SL GARRIGA <1 

LACTEOS DEL VALLES, S.A. GRANOLLERS <1 

 

Danone S.A., Cobega Embotelladors S.A. i Audens Food S.L. són les que generen una major 

quantitat de residus. La seu de Danone es troba a Parets i es dediquen principalment a 

l’elaboració de productes làctics. Cobega Embotelladors, situat a Martorelles, també és 

coneguda per ser el holding de diverses marques, entre les que està Coca-Cola, per a la que 

produeix els seus productes a la planta del Vallès Oriental. Audens Food, situada a Granollers, 

prepara plats precuinats i congelats per a professionals de la restauració. 

La imatge següent mostra la distribució dels tipus de residus per a les empreses que generen 

més de 1.000 t/a dins del sector. En total, aquestes suposen gairebé 15.000 t/a, dels que un 52% 

són orgànics biodegradables i podrien afegir-se al procés de biodigestió a la planta de gestió de 

residus orgànics del Consorci de Residus del Vallès Oriental i que s’engrandirà dins del Projecte 

Bioenergy Vallès. 
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Imatge 24 Distribució relativa dels residus segons tipologia per al sector de les indústries alimentàries, begudes i 

tabac (empreses amb generació >1kt/a) 

 

 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) 

Les EDARs, on més residus es generen segons el Consorci Besòs-Tordera són les de la Llagosta, 

Montornès del Vallès i Granollers, que tracten un 70% dels llots generats a la comarca, és a dir, 

unes 28.000 t/a. 

Aquestes dues últimes compten, tenen autorització com a gestores de residus,  la de la Llagosta 

està en procés d'obtenir-la. El Consorci Besòs-Tordera, seguint la seva estratègia d'economia 

circular, considera les EDAR com instal·lacions on no solament es neteja l'aigua, sinó que també 

es poden obtenir recursos (les anomenen bio-factories). 

Un exemple d'aprofitament d'aquestes materials són les sorres del desbast, que poden 

valoritzar-se per a la construcció de carreteres o com a matèria primera en cimenteres. A 

l'ecosistema es recullen unes 1.100t/a de sorres, i la majoria (~630t) provenen de l'EDAR de 

Granollers, seguida de les de Montornès del Vallès i la Llagosta.  

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'aigua abocada per les empreses dels Vallès 

Oriental  del règim especial del cànon de l'aiguaa, es generen al voltant de 170t/a de nutrients 

(un 80% en forma de nitrogen i la resta, en fòsfor). La valorització d’aquests nutrients seria molt 

important que es destinessin a l'agricultura com a substituts dels fertilitzants químics, que avui 

estan en entredit tant pel seu impacte ambiental com per l’econòmic.  

En algunes de les EDAR de la comarca amb els llots es produeix biogàs com a combustible de 

motors que generen electricitat. (3 milions de m3 de biogàs i 3,2GWh d'electricitat) 

encara que amb els projectes plantejats a futur, com el BioVo, en conjunt amb el 

                                                 
a Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, les empreses en règim especial del cànon de l’aigua són totes aquelles amb 
un preu individualitzat establer segons el mesurament directe de la càrrega contaminant que genera l’establiment. 
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Consorci de Residus del Vallès Oriental, es preveu duplicar aquestes xifres, a més de 

produir unes 5,3-24GWh/a de biometà per a injectar-ho a la xarxa de gas natural. 

 

CONCLUSIONS 

Les grans empreses són les que més residus declaren. La indústria química a la comarca és la 

que més residus genera, especialment concentrada a les empreses Sandoz Industrial Products 

S.A. (grup Novartis) i Purac Bioquimica (Corbion). Sandoz.  

Són majoritàriament dissolvents el destí dels quals consisteix en la seva reutilització dins de les 

instal·lacions. És a dir, un procés circular que seria exemple de bones pràctiques dins de la 

indústria de la comarca.  

Un altre residu important són els residus salins en forma de sulfat càlcic (considerats com a 

subproducte), tenen com a finalitat el rebliment de terrenys, de canteres principalment. Caldria 

trobar millors alternatives per a aquest producte, com a matèria primera a les indústries de la 

construcció o com a guix i pròtesi per a  la medicina. 

A les indústries del sector del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats hi ha 

una empresa que destaca quant als residus declarats, Embalajes Petit, que és un exemple de 

bones pràctiques, ja que els seus residus majoritaris (paper i cartró) es reciclen i en els seus 

productes usen un 85% de material reciclat. 

Al sector de la metal·lúrgica, hi ha una empresa rellevant, Linde y Weimann, que produeix 

llimadures i llimalla de metalls, que es porten a recicladors. 

Quant al sector de l'alimentació, seria interessant posar el focus als residus orgànics 

biodegradables de les empreses (llots majoritàriament) procedents de Danone, Embotelladora 

Cobega (Coca-Cola) i Audens Food. Els seus residus podrien incrementar la quantitat de matèria 

orgànica pels projectes del Bioenergy Vallès Oriental i BioVo (veure l'apartat 4 Experiències i 

projectes).  

A la comarca arriben unes 315.000 t/a de fracció resta, mescles o banals, principalment al Centre 

Prezero de Mollet (abans Cespa/Ferrovial), i al Consorci per a la de Gestió de Residus del Vallès 

Oriental que els trasllada a la planta de Mataró. Se’n realitza certs aprofitaments en les plates 

de triatge on arriben però caldria una proposta que reduís aquesta fracció abans que es barreges 

tant a les indústries com a les llars. A les deixalleries, es podrien implementar alguns exemples 

d’aprofitament de certs productes que se’ls dones valor i que promogués que es deixessis de 

barrejar com els dels exemples de projectes de l'apartat 4. 

A les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) es generen unes 40.000 tones de llots i 

en 3 d'elles són gestores de residus i en poden donar sortida com a producte valoritzable. El 

Consorci Besòs Tordera té damunt de la taula projectes per a la revalorització dels nutrients i 

altres productes d'alt valor afegit que es poden obtenir dels llots, i per això cal treballar amb ells 

i les empreses o altres destinataris que puguin estar interessades en aquests productes. 
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Resum de dades rellevants 

 Residus generats a la comarca (municipals, industrials i gestors) : 1.100.000t/a. 

 Residus industrials: 456.000t/a. 

 Residus municipals: 204.000t/a. 

 Generació de llots de depuradora: 40.000t/a. 

 Residus mescla/banals o resta a la comarca: 315.000t/a. 
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2.3 Recurs energia 

L’ús i generació d’energia és un dels eixos rellevants dins de l’anàlisi i té especial importància en 

l’actual moment de transició energètica, basada en els models distribuïts d’energia renovable i 

en la situació actual amb un context internacional d’alts preus. En aquest apartat s’analitzen els 

consums energètics al Vallès Oriental, de manera global i també la part que consumeixen les 

empreses dels PAE. 

Segons les dades de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), a tota la comarca del Vallès Oriental 

(el 2019) es van consumir 2.396GWh d’energia elèctrica. Per sectors, la distribució del consum 

elèctric a la comarca mostra una clara predominança del sector industrial (50% ~ 1.200GWh/a), 

mentre que la mitjana a tota Catalunya per aquest sector l’any 2019 va ser menor del 20%, 

segons dades de l’ICAEN. És important, doncs, per a l’eficiència de l’ús dels recursos, una atenció 

especial a l’energia per al desenvolupament de la comarca. 

  
Imatge 25 Distribució dels consums elèctrics per sectors al Vallès Oriental 

 

En el rànquing del consum elèctric industrial segons municipi, es pot veure que el 35% del 

consum es concentra a Parets, Granollers i les Franqueses del Vallès, ja que aquestes són pols 

on es concentren un gran nombre d’empreses.  

 

Taula 15 Rànquing de consums d’electricitat a nivell municipal 

Municipi Consum elèctric (GWh/a) 

PARETS DEL VALLES 165 

GRANOLLERS 137 

FRANQUESES DEL VALLES, LES 122 

MONTORNES DEL VALLES 98 

MARTORELLES 94 

SANT CELONI 86 

LLINARS DEL VALLES d70 
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MOLLET DEL VALLES 60 

LLIÇA DE VALL 57 

MONTMELO 52 

 

Per altra banda, segons les dades de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), a tota la comarca del 

Vallès Oriental es van consumir (el 2019) en forma d’energia tèrmica 2.440GWh de gas natural 

canalitzat, i les indústries van consumir més de dos tercers parts del gas natural canalitzat a la 

comarca (1.555GWh/a).  

 

 
Imatge 26 Distribució dels consums de gas natural canalitzat per sectors al Vallès Oriental 

 

Al rànquing del consum industrial de gas natural canalitzat que es mostra a continuació es pot 

veure que el 70% del gas per indústries (1.200GWh/a) és consumit a 6 municipis, on se situen 

un gran nombre d’empreses grans dedicades a la manufactura. 

 
 Taula 16 Rànquing de consums industrials de gas natural canalitzat a nivell municipal 

Municipi Consum tèrmic (GWh/a) 

PARETS DEL VALLES  253  

GRANOLLERS  216  

MONTMELO  214  

SANT CELONI  206  

MOLLET DEL VALLES  169  

FRANQUESES DEL VALLES, LES  144  

MARTORELLES  97  

MONTORNES DEL VALLES  95  

LLINARS DEL VALLES  38  

LLIÇA DE VALL  34  
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Amb les empreses de l’ecosistema (1.650 empreses) s’ha estimat el consum d’energia elèctrica 

i tèrmica utilitzant ratis en funció del sector productiu, i de la dimensió de l’empresa segons el 

seu nombre de treballadors.  

 

2.3.1 Estimació del consum elèctric 
El consum elèctric de les indústries vallesanes és de 1.200GWh/aa. A la taula següent es mostren 

les 10 empreses més consumidores d’energia elèctrica segons les estimacions i 

Al gràfic de sota hi trobem com es distribueixen els consums de les empreses segons el seu 

sector d’activitat. 

Taula 17 Rànquing empreses consumidores d’energia elèctrica 

Empresa Consum elèctric estimat (MWh/a) 

AUDENS FOOD,S.A.  28.647  

ORKLA CARE S.A.U.  24.151  

RENOLIT IBERICA SA  23.758  

SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.A.  23.141  

ALUMINERA EXTRUSION S.A.  20.875  

BEFESA SA  20.875  

LABORATORIOS INIBSA S.A.  19.524  

MERCK S.L.U.  19.524  

INSTITUTO GRIFOLS S.A.  16.994  

MAPRYSER S.L.  16.983  

 

 

                                                 
a Es considera que la energia elèctrica prové de la xarxa, i que les empreses no tenen autoproducció. 
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Dades en MWh/a 

Imatge 27 Distribució dels estimacions de consums elèctrics per sectors al Vallès Oriental 

 

Dels 15 sectors, hi ha 4 sectors que suposen gairebé el 60% del consum, i caldrà tenir les en  

especial atenció i són: 

 Plàstic (17%): destaca l’empresa Renolit Iberica, situada a Sant Celoni i es dedica a la 

fabricació de materials plàstics.  

 Químic (17%): destaca l’empresa Orkla Care S.L.U, situada a Bigues i Riells i es dedica a 

la fabricació d’apòsits i productes de parafarmàcia 

 Metall (13%): destaca l’empresa Aluminera Extrusion S.A. situada a Granollers i es 

dedica a la fabricació i comercialització de perfils d’alumini.  

 Alimentació (11%): destaca l’empresa Audens Food situada a Granollers i es dedica a la 

fabricació de plats precuinats. 

 

2.3.2 Estimació del consum tèrmic 
Els càlculs estimats de les empreses segons el consum tèrmic són 1.555 GWh/a. A la taula 

figuren les 10 empreses que s’estimen són les més consumidores d’energia tèrmica.  Al gràfic 

figura, com es distribueixen els consums tèrmics de les empreses segons el seu sector d’activitat. 
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Taula 18 Rànquing empreses consumidores d’energia tèrmica 

Empresa Consum elèctric estimat (MWh/a) 

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U.  46.353  

AUDENS FOOD,S.A.  37.272  

STAR TEXTIL SA  35.424  

IDILIA FOODS S.L.  35.007  

MERCK S.L.U.  30.733  

LABORATORIOS INIBSA S.A.  30.733  

BARNAGLASS S.A.  29.108  

ALUMINERA EXTRUSION S.A.  27.418  

BEFESA SA  27.418  

SYNTHESIA INTERNACIONAL S.L.U.  27.039  

 

 
Dades en MWh/a 

Imatge 28 Distribució dels estimacions de consums elèctrics per sectors al Vallès Oriental 

 

Es distribueix en un total de 15 sectors, hi ha 4 sectors que suposen el 65%, i són: 

 Químic (26%): destaca l’empresa Petronas Lubricants Spain S.L.U., situada a Canovelles 

i és una refineria de productes lubricants per a diversos sectors.  

 Metall (15%): destaca l’empresa Aluminera Extrusion S.A. situada a Granollers i es 

dedica a la fabricació i comercialització de perfils d’alumini.  

 Alimentació (14%): destaca l’empresa Audens Food S.A. situada a Granollers i es dedica 

a la fabricació de plats precuinats. 
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 Farmàcia (11%): destaquen les empreses Merck S.L.U. situada a Mollet del Vallès i 

l’empresa Laboratorios Inibsa S.A., situada a Lliçà de Vall. Ambdues es dediquen a la 

producció de fàrmacs com poden ser antibiòtics, anestèsics, efervescents... 

 

CONCLUSIONS 

Amb relació al consum d'energia al Vallès Oriental, el sector industrial té un gran pes dins de la 

comarca, un 50% en relació amb l'energia elèctrica i un 67% quant al consum de gas natural 

canalitzat o energia tèrmica. Els municipis amb major consums energètics destaquen Parets del 

Vallès i Granollers. Els polígons d’aquests municipis, junt amb les empreses anomenats amb 

major consums energètics estimats seran llocs d'interès per a la posada en marxa de mesures 

d'eficiència energètica i testatge de nous models de producció i gestió de l'energia, tant elèctrica 

com a tèrmica. 

Important rellevància tindrà la nova producció de biogàs/biometà a les instal·lacions del 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera dins dels 

projectes Bioenergy Vallès Oriental i BioVo, explicats a l'apartat 4 Experiències i projectes per a 

la promoció de l'economia circular. 

 

Resum de dades rellevants 

 Electricitat consumida a la comarca: 2.396GWh/a 

 Electricitat consumida a les indústries: 1.200GWh/a 

 Gas natural canalitzat consumit a la comarca: 2.440GWh/a 

 Gas natural canalitzat consumit a les indústries: 1.555GWh/a 
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2.4 Recurs aigua 

 

L’aigua potable és un recurs escàs i ho serà cada vegada més, tal com es preveu amb els futurs 

episodis de sequera derivats del canvi climàtic. En aquest apartat, s’analitzen els consums 

comarcals i en més profunditat aquells de les indústries de la comarca per a identificar els punts 

crítics de consum d’aigua. A més, s’incorporen les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 

(EDAR)  productores d’aigües residuals que poden ser font d’aigua reciclada per a futurs 

consums industrials o agrícoles. 

Segons dades del l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Vallès Oriental té un consum de 30 

milions de m3 d’aigua durant 2021, un consum per càpita d’un 5% per sota de la mitjana 

catalana. La xarxa de distribució residencial consumeix un 57% (17 milions de m3), i les activitats 

econòmiques un 43% (13 milions de m3), de les que uns 9,3 milions de m3 les consumeixen les 

indústries. 

Les darreres dades anuals disponibles quant a l’abastament d’aigua de les activitats industrials 

a la comarca han estat subministrades en forma agregada, no es disposa d’informació empresa 

per empresa. S’ha fet una estimació de consum d’aigua segons ràtios de consum per a cada 

procés productiu i en nombre de treballadors per empresa, disponibles a la plataforma Syner. 

Sabem que un 53% del consum de la indústria prové de fonts pròpies (pous), i la resta de la xarxa 

d’abastament municipal.  

Els tres municipis més consumidors són:  

1. Parets del Vallès: 1,48M m3/a 

2. Martorelles: 1,45M m3/a 

3. Sant Celoni: 0,97M m3/a 
 

A les dues taules següents hi ha la informació dels consums industrials (9,3M m3), la part que ve 

de xarxa públic i la de pous o fonts pròpies. 

Taula 19 Rànquing de consums industrials segons municipi a partir de l’abastament municipal 

Municipi Abast de la xarxa (m3/a) Percentatge 

MARTORELLES  1.418.692 32,49% 

GRANOLLERS 688.246 15,76% 

PARETS DEL VALLES  560.641 12,84% 

MOLLET DEL VALLES 346.416 7,93% 

FRANQUESES DEL VALLES, LES  340.130 7,79% 

SANT CELONI  218.844 5,01% 

ROCA DEL VALLES, LA  94.903 2,17% 

CANOVELLES  92.886 2,13% 
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LLINARS DEL VALLES  90.574 2,07% 

ALTRES 514.573 11,79% 

TOTAL 4.366.085 100% 

 

Cal destacar el gran consum d’aigua a la xarxa del municipi de Martorelles, que suposa una 

tercera part del consum total de la xarxa pública. Una altra tercera part la consumeix Granollers 

i Parets del Vallès i la resta està més desagregat entre els municipis restants. 

Taula 20 Rànquing de consums industrials segons  municipis a partir d’abastament de pous o fonts pròpies   

Municipi Abastament de fonts pròpies (m3/a) Percentatge 

MONTMELO  929.928 18,96% 

PARETS DEL VALLES 919.337 18,74% 

SANT CELONI 753.676 15,36% 

MONTORNES DEL VALLES  487.265 9,93% 

ROCA DEL VALLES, LA  297.634 6,07% 

LLINARS DEL VALLES  249.578 5,09% 

MOLLET DEL VALLES  183.264 3,74% 

GRANOLLERS  168.695 3,44% 

VALLROMANES  153.775 3,13% 

ALTRES 762.562 15,54% 

TOTAL 4.905.714 100% 

 

És d’interès mencionar que l’abastament procedent de fonts pròpies és superior a l’abastament 

procedent de la xarxa pública. 3 municipis són els principals consumidors de fonts pròpies: 

Montmeló, Parets del Vallès i Sant Celoni.  A Montmeló és conegut que el consum industrial 

d’aigua ve de pous.  

Per sectors, les indústries químiques consumeixen un 40% de les aigües industrials, és el sector 

que més aigua consumeix, principalment als municipis de Montmeló i Parets del Vallès.  

 

Imatge 29 Consum d’aigua del sector químic per municipis  
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Del sector químic les empreses més consumidores corresponen normalment al CNAE 1107: 

fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de 

perfums i productes de cosmètica, i aquestes es mostren a continuació:  

 Taula 21 Empreses del sector químic amb grans consums d’aigua 

Empresa MUNICIPI 

COSMO FRAGANCES CGE SLU GRANOLLERS 

COTY SPAIN, S.L. GRANOLLERS 

DANA SA GRANOLLERS 

EVONIK ESPA.A Y PORTUGAL, SA GRANOLLERS 

RECKITT BENCKISER GRANOLLERS, SLU GRANOLLERS 

C.P.Q. IBERICA S.A. MOLLET DEL VALLÈS 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES S.A. MOLLET DEL VALLÈS 

COTY SPAIN, S.L. MOLLET DEL VALLÈS 

PRODUCTOS DTL SL MOLLET DEL VALLÈS 

SOCOMOR S.A. PARETS DEL VALLÈS 

SUPER NET CALI S.L.U. PARETS DEL VALLÈS 

SYMRISE IBERICA S.L. PARETS DEL VALLÈS 

CYGYC SA LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

PROANDRE SL LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

ROFERSAM SA LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

KH LLOREDA S.A. CANOVELLES 

NICE PACK S.L. CANOVELLES 

LABORATORIS FELTOR SA SANT CELONI 

NEUS MORENO SANT CELONI 

CLEVERNET S.L. CALDES DE MONTBUI 

RHOSE COSMETIC Y HIJOS S.L. CALDES DE MONTBUI 

DAMASO YBAÑEZ MARCO COSMETICOS SA MONTORNÈS DEL VALLÈS 

INFINITEC ACTIVOS SL MONTORNÈS DEL VALLÈS 

JOSE COLLADO S.A. LLIÇÀ DE VALL 

LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI S.A. LLIÇÀ DE VALL 

DERMO PHARMACIE & PARFUMS S.A. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

NEFTIS LABORATORIOS S.L. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

ACTIGOLDEN SL LLINARS DEL VALLÈS 

CAPEL COSMETICS SL LLINARS DEL VALLÈS 

LABORATORIO GENOVE S.A.U. BIGUES I RIELLS 

QUIMICAS RUIZ Y GONZALEZ S.L. SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

ALFIBA DETERGENTS SL CARDEDEU 

INTERNACIONAL DE COSMETICA DECORATIVA S.L. MONTMELÓ 
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La distribució d’aquestes empreses al territori es mostra al mapa següent: 

 

Imatge 30 Mapa d’empreses amb grans consums d’aigua a l’ecosistema. Font: Elaboració pròpia a partir de 

Synerplatform 

 

Amb aquesta informació es poden identificar aquelles empreses potencials per a projectes de 

simbiosi industrial entorn de l’ús de l’aigua. Als municipis de Montmeló i Parets del Vallès es 

troben 4 empreses del sector químic (veure Taula 21) que podrien ser interessants per a 

participar en projectes per a aprofitar al màxim les aigües en els seus processos productius, a 

més a més en aquests dos municipis la major part de l’aigua industrial prové del freàtic.  

 

2.4.1 Tractament d’aigües residuals 
 

Pel que fa a la depuració d'aigua residual, segons l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci Besòs 

Tordera, hi ha en l'actualitat 27 Estacions Depuradores d'Aigües Residuals en servei a la comarca 

on es tracten 42M m3 d'aigua a l'any (2020) i gairebé la meitat prové dels establiments i 

indústries de la comarca. El Consorci és l’entitat responsable de gestionar aquestes instal·lacions 

al Vallès Oriental, i segons les seves anàlisis, les plantes que més aigües tracten són les de la 

Llagosta (10,8M m3/a), Montornès del Vallès (9,6M m3/a) i Granollers (7,2M m3/a), que a més 

són les plantes on més llots de depuradora es generen. Aquestes EDAR compten amb diversos 

tipus de tractament per als llots o fangs que es generen en aquestes instal·lacions de tractament.   



  
  

 

48 

Pla Sectorial d’Economia Circular al Vallès Oriental 

Taula 22 Classificació de les EDAR segons tipus de tractament 

EDAR AMB TRACTAMENT BIOLÒGIC AMB ELIMINACIÓ DE NITROGEN I FÒSFOR 

CALDES DE MONTBUI SANT ANTONI DE VILAMAJOR 

CÀNOVES I SAMALÚS SANT CELONI 

LA GARRIGA SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

GRANOLLERS SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

MONTORNÈS DEL VALLÈS VILALBA SASSERRA 

LA ROCA DEL VALLÈS, VILANOVA DEL VALLÈS 

EDAR AMB TRACTAMENT BIOLÒGIC AMB ELIMINACIÓ DE NITROGEN 

AIGUAFREDA MONTSENY 

CAMPINS PERTEGÀS 

CAN RAM 
SANT FELIU DE CODINES 

CASTELLAR DEL VALLÈS 

EDAR AMB TRACTAMENT BIOLÒGIC AMB ELIMINACIÓ DE FÒSFOR 

LA LLAGOSTA 

EDAR AMB TRACTAMENT BIOLÒGIC 

CAN CANYAMERES SANT LLORENÇ SAVALL 

CONGOST 
VALLGORGUINA 

CORRO D'AMUNT 

EDAR AMB TRACTAMENT DE LLACUNATGE 

BIGUES I RIELLS GUALBA 

 

Segons dades del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (2022), 

existeixen, a més, 35 EDAR col·lectives pròpies dels PAE o amb permís per abocar aigua residual 

a la xarxa pública. D’aquestes 35, cal destacar que 11 es troben dins dels polígons del municipi 

de Parets del Vallès, el municipi amb un major consum d’aigua per part de les indústries, com ja 

s’ha assenyalat anteriorment. La distribució segons els municipis és la següent: 
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Taula 23 EDAR col·lectives pròpies dels PAE o amb permís per abocar aigua residual a la xarxa pública 

Municipi Nombre de PAE Nombre de EDAR als PAE 

Aiguafreda 1 1 

Canovelles 1 1 

Cardedeu 5 2 

Garriga, la 8 1 

Granollers 7 1 

La Llagosta 1 1 

Llinars del Vallès 4 4 

Lliçà d'Amunt 5 2 

Martorelles 2 2 

Montornès del Vallès 10 1 

Parets del Vallès 12 11 

Roca del Vallès, la 6 1 

Sant Celoni 8 1 

Sant Pere de Vilamajor 4 3 

Tagamanent 2 1 

Vallgorguina 1 1 

Vilanova del Vallès 5 1 

 

Segons el Consorci Besòs Tordera, el 2024 hi haurà 5 EDARs amb sistemes de tractament 

addicionals per al reaprofitament d'aigua residual. Està projectada una macro-planta de 

regeneració d'aigua residual a Granollers que podria utilitzar-se en algunes indústries per als 

seus processos productius i evitar així l'ús d'aigua potable.  

Com a referència del potencial d’aigües que es podria regenerar, a l’Estació de Regeneració 

d’Aigües (ERA) més eficient de l’Àrea Metropolitana Barcelona (Gavà-Viladecans) es regenera 

un 20% de l’aigua tractada a l’EDAR- Quan s’instal·lessin sistemes de recuperació a les tres 

plantes on es tracta la majoria de les aigües residuals (Llagosta, Montornès del Vallès i 

Granollers) es podrien reutilitzar: 

27,6 Mm3/a x 20% = 5,5 milions m3/a. 

La taula següent mostra les empreses amb possibilitat de fer servir aigües regenerades, 

especialment per a processos de neteja del sector industrial. Aquestes empreses se seleccionen 

segons els sectors que més potencial tenen d'usar aigua regenerada (el tèxtil, la construcció i la 

fabricació de productes minerals no-metàl·lics) que es troben en 16 municipis de la comarca, 

amb major nombre d'empreses concentrades a Caldes de Montbui. 
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Taula 24 Empreses amb potencial d’utilitzar aigües regenerades 

EMPRESA MUNICIPI 

BRODASOL CALDES DE MONTBUI 

MARBRES CALDES S.L. CALDES DE MONTBUI 

MARBRE I GRANITS OLIVERA SALA CALDES DE MONTBUI 

ECOBLOC CATALUNYA 1960 S.L. CALDES DE MONTBUI 

JOAN GARRIDO CORBELLA BIGUES I RIELLS 

HERMENEGILDO LENO MACIAS CANOVELLES 

MARMOLES Y GRANITOS FERNANDEZ CANOVELLES 

MARBRE PEGRAMAR S.L. SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

CIURANA GROUP S.C.P. MOLLET DEL VALLÈS 

ARTE FUNERARIO CATALANA DE MÁRMOLES S.L. MOLLET DEL VALLÈS 

GECOL CATALUNYA S.A. PARETS DEL VALLÈS 

MARMOLES EL MAÑO LLIÇÀ DE VALL 

MARBRES CARDEDEU CARDEDEU 

ESTAMPADOS SANMAR SL CARDEDEU 

INDUKA ACCESSORIES SL CARDEDEU 

MD MARBRES DURAN SL LA ROCA DEL VALLÈS 

DRAPSCENTER LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

SERVICIOS TECNICOS LOCMAR SL LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

ARDEX CEMENTO SA LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

CURTIDOS RIBA GUIXA SLU MONTORNÈS DEL VALLÈS 

PREFRANA SL MARTORELLES 

GRANITS BARBANY SL LLINARS DEL VALLÈS 

HIDRACOLOR SL LLINARS DEL VALLÈS 

STAR TEXTIL SA LLINARS DEL VALLÈS 

PERE FITO SANT CELONI 

MARBRES RIERA AIGUAFREDA 

CURTIDOS GRANOLLERS SL GRANOLLERS 

PREFABRICATS LOMAR, SL GRANOLLERS 

 

2.4.2  Captació d’aigua de pluja 
 

Com ja s’ha assenyalat, la majoria de les indústries de la comarca fen servir aigües provinents de 

fons pròpies (pous d'aigües del freàtic) i de la xarxa. L'aigua potable és un bé escàs i, per tant, 

cal potenciar al màxim el seu aprofitament 
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La comarca té cobertes industrials on es podrien recollir les aigües de pluja tal com es va testar 

al projecte Pluvisosta. Segons dades de l'Institut Català d'Estadística, les precipitacions a la 

comarca entre 2015-2020 van ser de 570 l/m2. 

Si prenem com a referència una nau industrial tipus de 1.000 m2 es podrien capturar a l’any 

570.000 litres d'aigua de pluja.  

Per a fer una estimació del que podríem capturar a  escala comarcal; tenim que la superfície dels 

PAE al Vallès Oriental és de 2.812 hectàrees (28 milions de m2) si considerem com a mitjana que 

el 60% de la superfície dels PAE està edificada i que només la meitat de les edificacions tenen 

un sostre on es pot recollir la pluja (30% del total):  

28.000.000 m2 x 30% = 8.400.000 m2 de cobertes amb possibilitat de recollir pluja 

8,4M m2 x 685l/m2 x 0,5b = 2.394 milions de litres d'aigua a l'any. 

Dit d’una altra manera, 2,4 milions de m3 d aigua a l’any. 

Amb aquesta quantitat es podria substituir un terç del consum industrial d'aigua  de la comarca, 

fent servir aquesta aigua de pluja per a diversos usos dins de les indústries.  

 

CONCLUSIONS 

L'aigua és un recurs escàs, per la qual cosa cal contemplar l'eficiència en el seu ús en una 

planificació estratègica d'economia circular. A l'any al Vallès Oriental, es consumeixen 9 Mm3 

d’aigua a les indústries i 42Mm3 d'aigua són tractades a les EDAR de la comarca. 

Els consums industrials s'abasteixen de la xarxa pública de les conques del Besòs-Tordera i del 

freàtic en proporcions similars. Per altra banda, existeix un nombre d'indústries que tenen 

possibilitat d'utilitzar aigua regenerada o provinent de la recollida de pluja per a intentar reduir 

les extraccions dels aqüífers actuals. 

Hi ha 5,5 milions de m3 d'aigua regenerada que podrien produir-se en les tres EDAR principals, 

una vegada que es posin en marxa les Estacions de Regeneració d’Aigua (ERA). 

Hi ha un potencial teòric de 2,4 Mm3 d’aigua de pluja que es podrien recuperar del parc 

d'indústries de la comarca.  

Caldria tenir en compte que al territori hi ha el sector agrícola o els enjardinaments municipals 

o esportius com a possibles consumidors de les aigües regenerades. 

                                                 
a Projecte explicat a l’Apartat 4 Experiències i projectes per a la promoció de l'economia circular 
b Es refereix a un factor de reducció del 50% que té en compta que deu haver coeficients d’escolament 
depenent dels materials de les cobertes i que a més, la pluja a vegades cau de manera torrencial i els 
tancs on s'acumula l'aigua sota serien suficients per a contenir tota aquesta quantitat de manera puntual, 
per la qual cosa una part es perdria. 
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A més hi ha tot un conjunt de mesures per a reduir el consum d'aigua que han de ser d'aplicació 

en tots els sectors productius, que requereixen solucions particulars segons el cas, dins de les 

mateixes indústries es poden canviar a processos més eficients, recollint les pluvials en dipòsits, 

o reutilitzant aigües d'evaporadors, o compressors... 

Per a les solucions col·lectives calen infraestructures de canalitzacions i emmagatzematge que 

cal planificar-les adequadament segons els models urbanístics dels municipis per poder 

connectar les EDAR amb els usos alternatius. Són infraestructures a llarg termini que cal tenir-

les en l'ideari polític de la comarca. 

 

Resum de dades rellevants 

 Aigua consumida a la comarca: 30 milions de m3. 

 Aigua consumida per les indústries: 9 milions de m3. 

 Potencial de captació d’aigua de pluja a cobertes dels PAE: 2,4 milions de m3. 

 Aigua gestionada a les EDAR: 42 milions de m3.  
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2.5 Recurs transversal 

 

Existeixen a la comarca un conjunt d’experiències ja iniciades en matèria d’economia circular, 

dutes a terme per diferents agents que han de ser valorades com d’interès especial per a la 

definició del Pla Sectorial d’Economia Circular a la comarca. Es tracta de projectes locals, o 

d’àmbit supra-local, que han començat a empènyer propostes al voltant de l’economia circular, 

i el que és més important, ja disposen d’agents actius que els estan liderant. Són propostes amb 

persones ja involucrades que seran una de les claus pel desenvolupament de les accions que des 

de la comarca del Vallès Oriental es puguin planificar de forma col·laborativa.  

Dins d’aquest recurs que hem anomenat com a transversal s’inclouen totes aquelles 

experiències que van més enllà dels recursos aigua, matèries i energia. Estem parlant 

majoritàriament de models de governança, d’intercanvi de coneixement i innovació, simbiosi 

industrial, en resum, de treball col·laboratiu com a principi de l’economia circular. Alguns 

exemples comarcals de projectes en aquest sentit sóna: 

 Granollers entra en simbiosi liderat per l’entitat municipal de promoció econòmica de 

l’Ajuntament de Granollers: Granollers Mercat, que incorpora l’anàlisi de l’ecosistema 

industrial de Granollers i de Montmeló. Amb les trobades i esmorzars del GRID 

organitzats pel GRID Granollers, una plataforma al servei d'empreses que organitza 

aquestes jornades per a compartir casos d’èxit de la comarca i promoure la innovació i 

el coneixement al sector industrial.  

 Hub B-30 una xarxa publicoprivada d’agents (comunitat d'empreses, agents d'R+D+I, 

administracions i ciutadans) al voltant del territori B-30 on es promou la innovació 

mitjançant la co-ideació i co-creació. El hub actua com a facilitador de la innovació, 

oferint serveis mancomunats, recursos i experts.  

 Vallforners Circular liderat pel departament de promoció econòmica de l’Ajuntament 

de Cardedeu, que incorpora l’anàlisi de l’ecosistema de Cànoves i Samalús, La Roca del 

Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Vilalba Sasserra i Cardedeu. 

Aquests projectes han treballat en la millora de l’eficiència de l’ús dels recursos en diferents 

períodes i anualitats. Aquests projectes, junt amb altres exemples trobats a la comarca i en altres 

comarques properes, s’han usat per a detectar les propostes que podrien tenir-se en 

consideració per la seva possible escalabilitat a la resta de la comarca, o com a idees clau a 

reproduir en altres municipis. 

El conjunt de projectes detectats s’han donat a conèixer a les diferents reunions de treball de la 

taula Vallès Oriental Avança i a la darrera trobada, que va ser un taller participatiu, s’han posat 

a votació moltes de les propostes que es podrien desenvolupar a la comarca i formar part del 

Plab. Són accions o mesures que donarien cabuda a millorar els recursos analitzats en aquesta 

                                                 
a Les entitats públiques i privades que han impulsat els projectes es troben a l'apartat 3 Mapeig d'agents 
clau. 
b Les resultats de la sessió es troben a l’apartat 5 Pla d’Acció. 
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anàlisi inicial, i a ampliar a tota la comarca experiències que ara encara no són prou conegudes. 

En el apartat 4 Experiències i projectes per a la promoció de l'economia circular es recullen 10 

experiències d’èxit,  que han sorgit d’aquesta anàlisi de projectes en curs a la comarca.   
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3 MAPEIG D’AGENTS CLAU  

 

En aquest apartat s’identifiquen els principals agents públics, privats i entitats del tercer sector 

del Vallès Oriental que poden intervenir en un procés d'economia circular i que podrien 

participar en les accions que del Pla.  

Hem considerat els diferents eixos de treball i la llista d’actors seran les entitats i empreses que 

han sortit destacats en l’anàlisi de l’ecosistema anterior i de les propostes analitzades. 

 

3.1 Mapa d'agents del recurs transversal 

 

Com agents transversals es troben els que conformen la Taula Vallès Oriental Avança, els que 

de forma general impulsaran totes les accions estratègiques del Pla, i en la resta de vectors. 

TVOA: 

 Consell Comarcal del Vallès Oriental – Administració local 

 Unió Empresarial Intersectorial (UEI) - Associació d’empresaris 

 Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) -Associació d’empresaris 

 Associació d'industrials del Baix Vallès - Associació d’empresaris 

 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) - Associació d’associacions  

 Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental – Gestor de residus 

 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) – Conjunt d'entitats, serveis i programes 

 GRID Granollers - Plataforma de serveis a empreses 

 Hub B-30 – Xarxa d’innovació públic-privada 

 Universitat Autònoma de Barcelona – Centre R&D (Sostenipra) 

 39 Ajuntaments de la comarca - Administració municipals 

 Mancomunitat de la Vall del Tenes – Ens intermunicipal (4 municipis) 

 Comissiones Obreres (CCOO), Maresme, Osona-Vallès - Sindicat 

 Unió General de Treballadors (UGT) - Sindicat 

 Consorci Besòs-Tordera – Gestor d’aigües residuals 
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3.2 Mapa d'agents del recurs residus 

 

Com agents del recurs residus destacarem les empreses que més residus declaren, tant pel seu 

interès a millorar en la gestió que en facin actualment dels seus residus, com per ser exemples 

d'una bona valorització. També hi incorporem els gestors de residus més importants, que són 

sempre peça clau per a la transformació cap a un model més circular: 

 Sandoz Industrial Products S.A. (Novartis) – Sector químic/farmacèutic 

 Purac Bioquímica S.A (Corbion) – Sector químic/farmacèutic 

 Unión Quimico-Farmacéutica S.A. (UQUIFA) – Sector químic/farmacèutic 

 Givaudan Iberica S.A. – Sector químic/farmacèutic 

 Linde y Wiemann La Garriga S.L.U. – Sector metall 

 Embalajes Petit S.A. – Sector paper 

 Smurfit Kappa España S.A. – Sector paper 

 Danone S.A. – Sector alimentari 

 Cobega Embotelladors S.L.U. (Coca-Cola) – Sector alimentari 

 Audens Food S.A.– Sector alimentari 

 Pre Zero, abans Cespa Gestión y Tratamiento de Residuos, S.A.- Gestor residus 

industrials 

 Ferimet S.L. – Gestor residus metàl·lics 
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3.3 Mapa d'agents del recurs energia  

 

Com agents del recurs energia es troben les empreses que s’estima que més energia 

consumeixen de tipus tèrmic o elèctric.  

Destaquem també l’Oficina de transició energètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

d’altres oficines locals d’assessorament en eficiència energètica a la comarca com la de 

Granollers Mercat i d’altres ens que treballen en projectes per a la transició energètica, com el 

BioVo i el Bioenergy Vallès Orientala.  

 Comunitats energètiques en fase de creació 

 Renolit Iberica S.A. – Sector plàstic 

 Orkla Care S.L.U – Sector químic 

 Petronas Lubricants Spain S.L.U – Sector químic 

 Aluminera Extrusion S.A. – Sector metal·lúrgia 

 Danone S.A. – Sector alimentari 

 Cobega Embotelladors S.L.U. (Coca-Cola) – Sector alimentari 

 Audens Food S.A.– Sector alimentari 

 Idilia foods S.L. .– Sector alimentari 

  

                                                 
a Pels projected Bioenergy Vallès Oriental i BioVo, d’impuls a la metanització, s’afegeixen a la llista d’actors 
a considerar aquelles empreses amb més possibilitat de produir residus orgàniques amb alt contingut en 
volàtils que puguin complementar la producció de biogàs dels fangs de depuradores i residus de la 
recollida selectiva de matèria orgànica amb les que ja compta aquest projecte. 
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3.4 Mapa d'agents del recurs aigua  

 

Com agents del recurs aigua es troben les empreses, principalment del sector químic, que 

s’estima que més aigua consumeixen, les que poden participar en l’aprofitament  d’aigües 

regenerades i altres de la TVOA, en particular el Consorci Besòs-Tordera, que és responsable de 

les Estacions Depuradores i del cicle de l’aigua de la comarca, i afegim la Universitat Autònoma 

de Barcelona, que es dedica a projectes d’innovació al voltant del seu aprofitament: 

 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals de la Llagosta, Montornès del Vallès i 

Granollers. 

 Empreses explotadores de les EDAR , com són Aquambienteservicios, Cadagua o GS 

Inima Environment. 

 Empreses grans consumidors d’aigua del sector químic (34 empreses) 

 Empreses amb potencial d’utilitzar aigües regenerades (28 empreses) 

 Centres de recerca com l’Institut de Ciència y Tecnologia Ambientals (UAB), l’Escola 

d’Aigua d’Agbar o l’ Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). 
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4 EXPERIÈNCIES I PROJECTES PER A LA PROMOCIÓ 

DE L'ECONOMIA CIRCULAR 

 

En aquest apartat trobem 10 exemples d’experiències i projectes de promoció de l'economia 

circular, així com projectes de recerca, investigació i innovació per a la revalorització dels residus 

promoguts tant a nivell territorials com sectorials. A les fitxes següents es resumeixen els 

exemples. 



Projecte BioVO

Generació de biometà a través de l’aprofitament de part

del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta

de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la

Gestió dels Residus del Vallès Oriental i a l’Estació Depuradora

d’Aigües Residuals (EDAR) de Granollers del Consorci Besòs Tordera.

Construcció d’una planta d’enriquiment del biogàs (o upgrading) en

una zona compartida entre els dos consorcis, al polígon industrial el

Raiguer (Granollers).

o Any d’inici i finalització : 2022 – 2023

o Localització: comarca Vallès Oriental

Per saber-ne més CIUTADANIA INDÚSTRIAADMINISTRACIÓ

RECURSOS
BIOLÒGICS

1

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

ENERGIA

https://besos-tordera.cat/2022/04/el-consorci-per-a-la-gestio-dels-residus-del-valles-oriental-i-el-consorci-besos-tordera-presenten-el-seu-projecte-conjunt-biovo-per-a-lobtencio-de-biometa-un-gas-renovable-a-traves-del-bi/


Projecte Bioenergy Vallès Oriental

Impulsar el tractament de la fracció orgànica del residu municipal i

industrial, a través de la digestió anaeròbia, per obtenir energia

(elèctrica, tèrmica i biometà) i compost de bona qualitat.

Es va a desenvolupar en dues fases on es passarà de tractar

53.000t/any de residus orgànics a 80.000 i fins a 100.000t/any. A

més, es preveu la instal·lació de una gasinera durant la segona fase

que podria subministrar biometà als camions de recollida de residus

del consorci.

o Any d’inici i finalització : 2021 – 2025

o Localització: Vallès Oriental + Maresme + alguns municipis del

Moianès

Per saber-ne més

CIUTADANIA INDÚSTRIAADMINISTRACIÓ

ENERGIA
RECURSOS
BIOLÒGICS

2

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

https://recuwatt.com/wp-content/uploads/2021/12/BIOENERGY.pdf


GRID Granollers (I) Economia circular i simbiosi

Posada en marxa del Mercat de recursos, un espai que permet

posar en valor tot allò que no s’aprofita. En col·laboració amb la

Plataforma Residurecurs, aquest portal permet que les empreses de

tot l’estat exposin els seus residus per tal de ser utilitzats per altres

empreses. Es troba dins del projecte Granollers entra en simbiosi.

o Any d’inici i finalització : 2021 – actualitat

o Localització: Granollers i entorn

Per saber-ne més

CIUTADANIA INDÚSTRIAADMINISTRACIÓ

RECURSOS
BIOLÒGICS

3

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

RECURSOS

TÈCNICSCONEIXEMENT

https://www.gridgranollers.com/
https://www.gridgranollers.com/


GRID Granollers (II) Assessorament energètic i gestió conjunta de l’energia

Posa a disposició de les empreses un servei de gestió energètica

especialitzada i ofereix un assessorament en els aspectes econòmics

(contractació i facturació) i tècnics (consum, mesures d’eficiència

energètica i generació renovable). L’objectiu és optimitzar el cost de

la seva factura elèctrica.

o Any d’inici i finalització : 2021 – actualitat

o Localització: Granollers i entorn

Per saber-ne més

INDÚSTRIA

RECURSOS
BIOLÒGICS

4

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

RECURSOS

TÈCNICSCONEIXEMENT

https://www.gridgranollers.com/
https://www.gridgranollers.com/


Trobades de petit format per tractar temes específics de l’economia

circular a la industria. Aquesta proposta cerca debatre sobre temes

específics relacionats amb l’economia circular a partir de la

presentació d’un cas particular. Es realitza en un format reduït, de 10

a 12 participants, i mentre s’esmorza, es proposa el diàleg per

millorar l’intercanvi i el coneixement mutu. Els esmorzars han tractat

temes com el zero waste, el packaging sostenible, les bones

pràctiques en economia circular, la compra agregada de sistemes

solars, etc.

o Any d’inici i finalització: 2019 - actualitat

o Localització: Granollers i entorn

Per saber-ne més

5

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

GRID Granollers (III) Esmorzars del GRID

CONEIXEMENT

INDÚSTRIA

https://www.canmuntanyola.cat/esmorzars-grid.html
https://www.canmuntanyola.cat/esmorzars-grid.html


Projecte Pluvisost

Anàlisi ambiental de l’aprofitament de les aigües pluvials urbanes,

amb l’objectiu de quantificar el potencial quantitatiu i la qualitat

dels recursos pluvials (fisicoquímica i biològica) en funció dels

subsistemes urbans de captació, i proposar accions per optimitzar

l’oferta hídrica local de pluvials i reduir la dependència hídrica de

les àrees urbanes.

o Any d’inici i finalització : 2011 – 2013

o Localització: Universistat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Per saber-ne més

CIUTADANIA ADMINISTRACIÓ

6

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

AIGUA

https://www.yumpu.com/es/document/view/13435696/pluvisost-icta-universitat-autonoma-de-barcelona
https://www.yumpu.com/es/document/view/13435696/pluvisost-icta-universitat-autonoma-de-barcelona


Deixalleria industrial als polígons Jordi Camp i Congost

Servei de deixalleria industrial orientat a la millora de la gestió de

residus valoritzables de paper/cartó, plàstic, ferralla i fusta.

Consisteix a posar a disposició dels industrials un espai dins del

polígon Jordi Camp on es puguin portar els seus residus

valoritzables, de manera que la reducció dels costos de transport i el

pagament per residu incentiva l'adequada separació.

Els principals objectius són sensibilitzar a les empreses en la millora

de la gestió de residus i mostrar el potencial de l'agregació de la

demanda i de les solucions basades en la proximitat.

o Any d’inici i finalització : 2020 – actualitat

o Localització: polígons Jordi Camp i Congost (Granollers)

Per saber-ne més

7

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

INDÚSTRIA

RECURSOS

BIOLÒGICS

RECURSOS

TÈCNICS

MOBILITAT

https://www.picampcongost.cat/ca/projectes/deixalleria-industrial-al-poligon-jordi-camp-6.htm
https://www.picampcongost.cat/ca/projectes/deixalleria-industrial-al-poligon-jordi-camp-6.htm


Hub B30: Aliança per promoure la innovació del territori B30

Xarxa d’innovació oberta per promoure la col·laboració, el

desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori de la B30. Es

concep com a ecosistema de co-ideació i co-creació inspirat en les 4

hèlixs, on tenen cabuda les empreses, els agents de recerca i innovació,

les administracions locals i els ciutadans del territori B30. Ofereix

contactes, experts, recursos i serveis per detectar i solucionar reptes de

manera eficaç, innovadora i competitiva.

o Any d’inici i finalització : 2018 – actualitat

o Localització: 23 municipis en l'àmbit de la B30: concentra una

població de més d’1 milió d’habitants, s’estén per 485 km2 i presenta

quasi 200 polígons d’activitat econòmica amb 7.000 ha. de sòl

industrial.

8

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

INDÚSTRIA
Per saber-ne més

CIUTADANIA ADMINISTRACIÓ

CONEIXEMENT

https://www.hubb30.cat/
https://www.hubb30.cat/


Projecte RNova

Rnova és un espai de recollida d’electrodomèstics, llibres, roba,

sabates, complements, mobles, estris de la llar, joguines, bicicletes i

d’altres elements que, tot i que algú se’n vulgui despendre, poden tenir

encara un segon ús. Rnova combina així la sensibilitat ambiental amb la

social a través d'un projecte per a la inclusió laboral de persones amb

discapacitat o risc d'exclusió mitjançant la reutilització d'objectes de

segona mà que han estat recollits a les deixalleries de la comarca i que

posteriorment es comercialitzen. Aquesta activitat es duu a terme en

centres especials de treball, on es forma i es dóna feina a persones

amb discapacitat.

o Any d’inici i finalització : 2002 – actualitat

o Localització: Sant Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria de

Palautordera, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Les

Franqueses del Vallès i Montmeló

Per saber-ne més

9

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

RECURSOS

TÈCNICS

CIUTADANIA

http://www.cresidusvo.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=352
http://www.cresidusvo.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=352


Projecte Mercat Circular Fes La Volta 

Projecte d’aprofitament social de fruita i verdura no comercialitzable

al mercat comarcal Mercavallès. L’objectiu del projecte és reduir les

pèrdues alimentàries i el malbaratament alimentari al mercat

comarcal, aprofitant els aliments que no son comercialitzables però

són mengívols, per tal de proveir aliments frescos i de qualitat a

persones que necessiten suport alimentari a la comarca. Vol

recuperar 208 quilos al dia i distribuir-los a través d’entitats socials

de la comarca a les famílies vulnerables que ho puguin necessitar.

o Any d’inici i finalització : 2022 – actualitat

o Localització: Vallès Occidental

Per saber-ne més

10

Descripció Impulsors del projecte

Dirigit a

Recursos emprats

RECURSOS

BIOLÒGICS

CIUTADANIA

https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/sostenibilitat-alimentaria/mercat-circular/
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5 PLA D’ACCIÓ 

 

El pla d’acció ha de recollir els aspectes més importants extrets de l’anàlisi de l’ús dels recursos, 

i les experiències i projectes amb trajectòria a la comarca per a proposar un full de ruta amb 

accions cap a una indústria més circular al Vallès Oriental.  

En aquest apartat, es recullen les impressions dels agents de la comarca que han participat en 

el taller de treball i les sessions de seguiment de la Taula Vallès Oriental Avança, així com les 

entrevistes individuals que s’han realitzat.  

En primer lloc, es mostren els resultats de l’anàlisi DAFO realitzat en conjunt durant el taller del 

dia 23 de novembre de 2022, que després ha permès dibuixar algunes de les línies estratègiques 

i accions a treballar en el futur, les quals es mostren a l’apartat 5.2 RREPTES ESTRATÈGICS PER 

A LA COMARCA. 

 

5.1 ANÀLISI DAFO 

 

L'objectiu d'elaborar una anàlisi DAFO a la comarca és obtenir una instantània dels recursos i 

necessitats del Vallès Oriental des d'un punt de vista territorial pels aspectes que poden afectar 

a l'economia circular. 

Entenem les fortaleses i debilitats com a elements de l'àmbit intern de la comarca, que els 

agents locals poden controlar, corregir o reforçar, mentre que les oportunitats i amenaces es 

refereixen a l'àmbit extern i no poden ser controlades en part o completament per aquests 

agents, però que sí que es poden evitar o se'n poden beneficiar, adoptant les estratègies 

oportunes. 

Aquesta anàlisi, realitzada amb les aportacions dels agents del territori, permet proposar unes 

línies d'acció que milloraran la posició actual del territori en l'economia circular, aprofitant al 

màxim els recursos que ofereix la comarca. 

Aquest anàlisi es va fer a la sessió de treball del passat 23 de novembre de 2022 a les Franqueses 

del Vallès, amb l'assistència i col·laboració dels representants de la Taula Vallès Oriental Avança 

i d'altres tècnics de promoció econòmica i medi ambient. Van fer les aportacions segons 

cadascun dels eixos presentats (aigua, energia, materials i residus, i transversal) a través de 

l'aplicació Mentimeter. Aquesta informació es va complementar amb un formulari en línia, on 

els participants van poder afegir més idees, a més d'integrar respostes d'altres agents que no 

van poder assistir a la sessió presencial.  
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Anàlisi DAFO respecte la gestió de l’aigua 

DEBILITATS AMENACES 

 Manca de pous d’aigua al territori. 

 Alts consums en reg agrícola i industrial (esp. 

indústria química). 

 Baix aprofitament de l'aigua de pluja. 

 Manca conscienciació social en la utilització d'aigua. 

 Manca de pous d’aigua al territori. 

 Hi ha molts pous privats que fan servir les indústries 

i això no és un incentiu per a l'eficiència. 

 Manca de coneixement del potencial de l'aigua 

regenerada.  

 Manca de coneixement de les necessitats de cabal 

d'aigua per als processos industrials.  

 Cost de les xarxes de l'aigua regenerada. 

 Reutilització d'aigües industrials entre indústries o 

d'EDAR municipals/urbanes cap a indústries. 

Millorar la qualitat de sortida de les aigües 

industrials, per millorar la qualitat d'entrada a les 

EDAR i afavorir la reutilització a la sortida de les 

EDAR (per usos agrícoles i industrials). 

 

 Crisi climàtica i sequera. 

 Rius estacionals amb baix cabal. 

 Recurs escàs. 

 Variacions en el volum d'aigua regenerada 

disponible. 

 Garantia de qualitat i quantitat d'aigua reutilitzada 

per subministrament industrial. 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Empreses hidràuliques importants al territori. 

 La recollida i tractament de l'aigua residual és 

pública. Política de l'ACA de promoció de sistemes 

terciaris en el tractament d'aigua (aigua regenerada). 

 Grans EDAR evolucionades (i sensibilitzades). 

 

 Reaprofitament d’aigües residuals industrials, 

esportives, etc. 

 Aigües residuals industrials amb elevada càrrega 

orgànica molt aptes per a la generació de biogàs.  

 Utilització de sistemes de microhidràulica en xarxes 

de distribució d'aigua. 

 Disponibilitat de cobertes d'edificis per la recollida de 

pluvials. 

 

En l’eix de l’aigua, els participants van detectar moltes debilitats, és a dir, aspectes negatius 

d’origen intern, sobretot aquells relacionats amb la manca d’aigua, el seu mal aprofitament, i la 

possibilitat de ser més eficients en la gestió de l’aigua. Aquestes debilitats es contraposen a les 

fortaleses (aspectes positius d’origen intern), en les que destaca la possibilitat d’una gestió 

pública de l’aigua residual i el paper de les EDAR i empreses hidràuliques en el territori. Per altra 

banda, com a amenaça es destaca que l’aigua és un recurs escàs en el territori i que cal una 

millora en la qualitat i quantitat d’aigua regenerada.  
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Anàlisi DAFO respecte la gestió de l’energia 

DEBILITATS AMENACES 

 Poca eficiència en els consums energètics. 

 Hi ha poc monitoratge. 

 Fonts energètiques que són limitades i d'altres amb 

elevat cost de produir-les. 

 Gran dependència energètica de la indústria. 

 Poca cultura de cooperació empresarial per a 

promoure projectes compartits. Urgència en la cerca 

d'alternatives. 

 Augment del preu de l'energia. 

 Sistema basat en combustibles fòssils. 

 Falten ajudes per a la implementació d’energies 

renovables. 

 Llei en molts casos no actualitzada a les oportunitats 

i necessitats del moment. 

 Dificultat legislativa per modernitzar sistemes 

d’energies renovables. 

 Volatilitat del preu de l'energia.  

 Excessiva oferta poc clara i entenedora. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Major consciència general vers les renovables. 

 Consciència en la millora del medi ambient. 

 Estalvi de diners amb renovables. 

 Implantació d'energies renovables ja en marxa 

 Moltes hores de sol al dia per produir energia solar. 

 Projectes d'eficiència energètica més rendibles.  

 Aparició de nous models de negoci aplicats a la 

fotovoltaica (inversió 0 pels industrials).  

 Possible valorització d'alguns "residus" per a la 

generació d'energia. 

 

 Implementació de sistemes d’energia renovables in 

situ. 

 La gran superfície de cobertes en els PAE. 

 Prendre com a bon exemple els gestors energètics 

compartits. 

 Prendre com a bon exemple els estudis energètics 

per optimitzar costos/energia que ja es realitzen en 

l’actualitat. 

 Associacionisme empresarial per a la implantació de 

projectes col·laboratius i millora de l'eficiència 

energètica de les empreses. 

 Aprofitament del calor residual. 

 Altres formes alternatives per a la implantació de 

fotovoltaica: pèrgoles, agrí-voltaica… 

 Ampliació de l'abast de la llei que obliga a la 

realització d'auditories energètiques cada cop a més 

empreses. 

 

En l’eix de l’energia, els participants van aportar moltes oportunitats, és a dir, aspectes positius 

d’origen extern, sobretot aquelles relacionades amb la implementació d’energies renovables i 

la gestió energètica compartida per optimitzar-ne els costos. Aquestes oportunitats es 

contraposen a les amenaces (aspectes negatius d’origen extern), en les que es destaca un 

sistema basat en els combustibles fòssils i afectat per l’alt preu de l’energia, així com una 

legislació que no va de la mà de la necessària transició energètica. Per altra banda, tot i la gran 

dependència de les fonts d’energia convencional i la manca de cooperació en el sector 

empresarial (debilitats), cada vegada hi ha una major conscienciació de la importància de l’ús 

d’energies renovables i de l’aparició de nous models de negoci. 
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Anàlisi DAFO respecte la gestió de materials i residus 

DEBILITATS AMENACES 

 Dificultat de valorització dels subproductes i de la 

seva reintroducció al mercat. 

 Poca cultura de reaprofitament de materials. 

 Manca de materials reciclats. 

 Dependència d'importacions de recursos. 

 Limitacions en la gestió administrativa de residus. 

 Manca de coneixement dels materials/ productes/ 

recursos industrials sobrants existents.  

 Poc coneixement del GRID Granollers cal millorar la 

seva comunicació.  

 Manca de sensibilització, informació, coneixement 

per part del sector industrial sobre l'ús de materials 

recuperats/reciclats.  

 Escàs suport per la tramitació d'expedients (pendent 

d'incrementar en paral·lel amb la nova reglamentació 

estatal de la llei de residus). 

 Encariment del cost de les matèries primeres. 

 Escassetat de matèries primeres. 

 Debilitat de l’euro vers altres divises. 

 Poca innovació en el sector de gestió i tractament de 

residus. 

 Llargues cadenes de subministrament que es poden 

veure alterades fàcilment. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Existència de tecnologia avançada per la gestió de 

residus 

 Tenim molts residus que ja s'aprofiten 

 Generació d’una gran quantitat de residus re-

aprofitables 

 Creació de nous models de negoci per a la 

reutilització, logística inversa, reciclatge 

 Capacitat per gestió mancomunada de recursos 

sobrants determinats. 

 

 Reprendre la compra/venda "local" i 

autoabastiment. 

 Fer estudis sobre la reutilització de residus i 

materials amb aplicació real a alguna tipologia 

d'empresa.  

 Reduir embalatges secundaris. 

 Impulsar la reutilització i facilitar la recuperació  

 Millora la eficiència i gestió dels residus. 

 Foment de la simbiosi en els polígons industrials pel 

reaprofitament de material. 

 Fer un estudi de SI a nivell comarcal i començar a 

fomentar la reutilització entre empreses. 

 

Pel que fa a l’eix de materials i residus, es van detectar moltes debilitats en el territori, a destacar 

la poca cultura d’aprofitament de materials i la dificultat de revaloritzar subproductes i 

reintroduir-los al mercat, associats a una manca de sensibilització i coneixement per part de la 

major part de la ciutadania. Per contra, a la comarca es generen molts residus amb capacitat per 

aprofitar-se, perquè hi ha tecnologia ja existent (fortaleses). Per altra banda, davant les 

amenaces detectades (escassetat i encariment de matèries primeres i la poca innovació en el 

sector de la gestió dels residus) sorgeixen un seguit d’oportunitats per contrarestar-les, com ara 

l’impuls en simbiosi industrial, lligada al foment de la reutilització, la recuperació i el 

reaprofitament de materials i residus. 
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Anàlisi DAFO respecte aspectes transversals en economia circular 

DEBILITATS AMENACES 

 Poca cultura de l’associacionisme. 

 Poca col·laboració. 

 Falta de comunicació i coneixement. 

 Poca informació respecte als agents existents a 

l'entorn. 

 Manca de coneixement de què hi ha en el territori i 

que s'està fent i què es podria fer. 

 

 Regulació poc clara i limitadora. 

Poca comunicació entre agents públics i privats 

 Reducció interès en la implantació d'accions d'EC a 

les empreses. (Baròmetre d'economia circular 2022 

vs 2020). 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Existència d'associacions d'indústria. 

 Existència del clúster de residus a Catalunya. 

 Existència d’associacions empresarials que gestionen 

PAE. 

 Taula Vallès Oriental Avança per la iniciativa i el 

consens. 

 Existència de centres de recerca propers i amb 

projectes en curs sobre l'economia circular. 

 Proximitat a la universitat i centres tecnològics. 

 Apropar el coneixement (universitats i centres 

tecnològics) a la indústria 

 Potenciar/impulsar l'associacionisme als PAE 

 Prendre la crisi social i econòmica vigent i en camí per 

emprendre el canvi cap a l'economia circular i 

l'energia verda 

 Les TIC per facilitar les relacions, la participació i 

l’accés universal 

 Donar a conèixer (publicar de manera efectiva) les 

opcions de col·laboració ja existents entre 

serveis/empreses del territori 

 Desenvolupar eina multi criteri que permeti veure als 

industrials/empreses, els beneficis econòmics, 

ambientals i socials, pel fet de gestionar un "residu" 

d'una forma o una altra de manera molt visual. 

Projecte comentat i començat a avaluar amb el Marc 

Vives del GRID Granollers. 

 

En l'eix transversal, s'han detectat amenaces, relacionades amb les regulacions i la comunicació 

entre l'esfera pública i privada. Pel que fa a les debilitats, es destaca una deficitària cultura de 

l'associacionisme i una falta de coneixement i comunicació al voltant de l'economia circular. En 

contraposició, cal recolzar-se en aquelles associacions que ja existeixen, i en els centres 

tecnològics i de recerca propers al territori. Així doncs, com a oportunitats, es detecta que tot el 

que es refereix a l'economia circular pot portar a un possible acostament i impuls de 

l'associacionisme al sector industrial, sempre que es puguin donar a conèixer les eines 

necessàries per a fer-ho possible.  
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A partir d’aquesta anàlisi, i posant al centre les oportunitats detectades en cadascun dels eixos 

(que es poden veure de forma resumida en la taula següent), es comença a dibuixar la línia de 

les accions que poden esdevenir reptes per al Pla Estratègic d’Economia Circular de la comarca. 

És a dir, les accions que es presenten a continuació han de donar resposta a les oportunitats 

detectades a la comarca. 

 

 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta tipologia d'anàlisi, tot i aportar dades molt vàlides i 

àmpliament acceptades, aporta informació d'un moment en concret, per la qual cosa té data de 

caducitat, de tota manera el valor a la feina feta, és el de mantenir aquesta tasca en continu, 

mesurant de forma periòdica els resultats obtinguts al llarg del temps amb les estratègies 

adoptades per potenciar i aprofitar les fortaleses i oportunitats detectades, així com, disminuir 

i corregir les debilitats i amenaces reflectides. 
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5.2 REPTES ESTRATÈGICS PER A LA COMARCA 

En la presentació del passat 23 de novembre del 2022 a les Franqueses del Vallès, després de 

treballar amb el DAFO de la comarca amb les aportacions dels participants, es van donar a 

conèixer un seguit de projectes o propostes que actualment s’estan duent a terme en el territori 

i que ens serveixen de referència per replicar-les en el territori del Vallès Oriental.  

Es va demanar als participants que afegissin aquells projectes que trobessin a faltar, per acabar 

de completar l’oferta de propostes. Mitjançant un formulari enviat per correu als participants, 

es va demanar que valoressin, amb una puntuació de l’1 al 5 a cadascuna de la propostes, sent 

5 la puntuació més alta i 1 la més baixa, prioritzant els projectes segons els  4 eixos treballats: 

aigua, energia, materials i recursos, i transversal. 

El formulari ha estat contestat per 11 participants. Per prioritzar, s’ha calculat la mitjana de 

punts  que ha rebut cadascuna, la qual cosa permet ordenar-les de més a menys interès. 

Eix aigua 

Propostes Puntuació 

Aprofitament de l'aigua de pluja de les cobertes industrials 4,55 

Aprofitament de l'aigua residual i tots els subproductes de les depuradores 4,27 

Eficiència en l'ús de l'aigua: minimitzar l'ús del aigua dels grans consumidors com són els 

regadius/hivernacles 
3,73 

Aprofitament nutrients de fòsfor d'efluents industrials per a l'agricultura 3,18 

Recuperació de minerals dels aigües residuals de processos industrials 3,09 

 

Eix energia 

Propostes Puntuació 

Promoció de l'eficiència energètica i l´ús d’energies renovables 4,82 

Adaptació d'ordenances cap la transició energètica 4,36 

Promoure contractes de compra d'energia (PPA) de proximitat amb altres indústries 4,27 

Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica  4,18 

Assessorament energètic i gestió conjunta 4,09 

Generació energia elèctrica i tèrmica de la FO 4,00 

Producció de biometà de la FO i llots depuradora 3,91 
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Eix materials i recursos 

Propostes Puntuació 

Incentivar la preparació per a la reutilització (incrementar la vida útil dels objectes) 4,27 

Ampliar la plataforma de recursos del GRID Granollers a tota la comarca (xarxa d'intercanvi de 

subproductes/recursos) 
4,09 

Promoure una estratègia comarcal enfocada a reduir el malbaratament alimentari 3,73 

Promoure sistemes mancomunats que permetin la recollida selectiva més econòmica dels 

residus industrials 
3,73 

Dur a terme assessoraments individualitzats a empreses en economia circular. (Auditoria i 

anàlisi dels fluxos del materials) 
3,73 

Crear una xarxa d’institucions I+D de la regió per a col·laborar entorn al reciclatge de materials 

per usos alternatius   
3,55 

Promoure l'aprofitament descentralitzat dels residus de la fracció orgànica per a obtenir 

fertilitzants/biogàs/biometà en petites instal·lacions de proximitat 
3,55 

Compartir l'espai d’innovació de Mataró per la valorització de materials que englobi algunes 

accions ja esmentades i d'altres com la preparació per a la reutilització, formació... 
3,00 

 

Eix transversal 

Propostes Puntuació 

Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses 4,72 

Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin per 

l'associacionisme dels polígons 
4,54 

Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial 4,27 

Dur a terme formacions a empreses en economia circular 4,08 

Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la innovació cap a l'economia circular 4,00 

 

Rànquing agrupant per ordre de prioritat totes les propostes 

Propostes Puntuació Eix 

Promoció de l'eficiència energètica i l´ús d’energies renovables 4,82 energia 

Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses 4,72 transversal 

Aprofitament de l'aigua de pluja de les cobertes industrials 4,55 aigua 

Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que 

treballin per l'associacionisme dels polígons 
4,54 transversal 

Adaptació d'ordenances cap la transició energètica 4,36 energia 

Promoure contractes de compra d'energia (PPA) de proximitat amb altres 

indústries 
4,27 energia 

Incentivar la preparació per a la reutilització (incrementar la vida útil dels 

objectes) 
4,27 

materials 

residus 
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Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial 4,27 transversal 

Aprofitament de l'aigua residual i tots els subproductes de les depuradores 4,27 aigua 

Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica  4,18 energia 

Assessorament energètic i gestió conjunta 4,09 energia 

Ampliar la plataforma de recursos del GRID Granollers a tota la comarca (xarxa 

d'intercanvi de subproductes/recursos) 
4,09 

materials 

residus 

Dur a terme formacions a empreses en economia circular 4,08 transversal 

Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la innovació cap a 

l'economia circular 
4,00 transversal 

Generació energia elèctrica i tèrmica de la FO 4,00 energia 

Producció de biometà de la FO i llots depuradora 3,91 energia 

Eficiència en l'ús de l'aigua: minimitzar l'ús del aigua dels grans consumidors com 

són els regadius/hivernacles 
3,73 aigua 

Promoure una estratègia comarcal enfocada a reduir el malbaratament 

alimentari 
3,73 

materials 

residus 

Promoure sistemes mancomunats que permetin la recollida selectiva més 

econòmica dels residus industrials 
3,73 

materials 

residus 

Dur a terme assessoraments individualitzats a empreses en economia circular. 

(Auditoria i anàlisi dels fluxos del materials) 
3,73 

materials 

residus 

Crear una xarxa d’institucions I+D de la regió per a col·laborar entorn al reciclatge 

de materials per usos alternatius   
3,55 

materials 

residus 

Promoure l'aprofitament descentralitzat dels residus de la fracció orgànica per a 

obtenir fertilitzants/biogàs/biometà en petites instal·lacions de proximitat 
3,55 

materials 

residus 

Aprofitament nutrients de fòsfor d'efluents industrials per a l'agricultura 3,18 aigua 

Recuperació de minerals dels aigües residuals de processos industrials 3,09 aigua 

Compartir l'espai d’innovació de Mataró per la valorització de materials que 

englobi algunes accions ja esmentades i d'altres com la preparació per a la 

reutilització, formació... 

3,00 
materials 

residus 

 

Per tal d’aprofundir en aquelles prioritzacions que més suport han rebut per part dels agents del 

territori, escollirem les 20 que es troben en les primeres posicions del rànquing i que han 

obtingut una puntuació mitjana per sobre de 3,7. Aquestes seran les accions escollides pels 

agents de la comarca que formaran part del Pla Sectorial per l’Economia Circular del Vallès 

Oriental. 
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Imatge 31 Esquema de les 20 accions prioritzades segons eix  

 

 
 

 

Per cadascuna de les accions es presenta una fitxa amb la descripció del que es proposa i el 

necessari per dur-la a terme. També plasma la relació de l’acció descrita amb altres accions del 

Pla, que siguin complementaries. Segons la seva posició en el rànquing, se li assigna una prioritat 

(molt alta, alta, mitja, baixa), per tal de determinar el calendari de la seva posada en marxa. 

  

Aigua

Aprofitament de l'aigua 
de pluja de les cobertes 

industrials

Aprofitament de l'aigua i 
tots els subproductes de 

les depuradores

Eficiència en l'ús de 
l'aigua: minimitzar l'ús 

del aigua dels grans 
consumidors com són els 

regadius/ hivernacles

Energia

Promoció i 
assessorament en 

l'eficiència energètica i 
l'ús d'nergies renovables

Adaptació d'ordenances 
municipals cap la transició 

energètica

Promoure contractes de 
compra d'energia (PPA) 
de proximitat amb altres 

indústries

Instal·lar altres fonts 
d'energia renovable 

diferents a la fotovoltaica

Producció d'energia 
tèrmica amb producció 

de biometà de la FO i de 
llots depuradora

Materials / 
recursos

Incentivar la preparació 
per a la reutilització 

(incrementar la vida útil 
dels objectes)

Ampliar el Marketplace 
del GRID Granollers a tota 

la comarca

Promoure una estratègia 
comarcal enfocada a 

reduir el malbaratament 
alimentari

Promoure sistemes 
mancomunats que 

permetin la recollida 
selectiva més econòmica 

dels residus industrials

Dur a terme 
assessoraments 
individualitzats a 

empreses en economia 
circular

Transversal

Fomentar la cooperació i 
associacionisme entre 

empreses

Fomentar la simbiosi 
industrial als polígons 
conjuntament amb les 

entitats que treballin per 
l'associacionisme dels 

polígons

Difondre casos d'èxit en 
economia circular i 
simbiosi industrial

Dur a terme formacions a 
empreses en economia 

circular

Potenciar els sistemes de 
governança existents per 

impulsar la innovació cap a 
l'economia circular
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Eix aigua 

Estratègia Aigua 

Acció 1 
Aprofitament de l'aigua de pluja de les cobertes industrials.  

Xarxes separatives d’aigües regenerades. 

Descripció 

L'aigua és un recurs finit i vital, sobretot després del període de sequera que hem estat patit els 

darrers mesos, per això calen iniciatives per a un eficient ús de l'aigua com són les alternatives 

en reutilització i d'altres mesures que estalviïn les aigües de la xarxa d'abastament. 

La recuperació d'aigua pluvial, consisteix a recollir i filtrar l'aigua de pluja captada en una 

superfície determinada, generalment a les teulades o als terrats, i emmagatzemar-la en un 

dipòsit el més gran possible, segons l'espai que es disposi. També hi ha la possibilitat de captar 

les aigües pluvials de la via pública fins a un magatzem o dipòsit, amb una xarxa separativa 

diferent de la del clavegueram. Des d'aquest dipòsit cal una xarxa de distribució a través d'una 

canalització independent de la xarxa d'aigua potable a punts d'abastament que acceptin la 

qualitat d’aquestes aigües. 

L'aigua regenerada es pot utilitzar per al reg de parcs i jardins, neteja d'interiors i d'exteriors, 

cisternes d'inodors i qualsevol altre ús adient a les seves característiques. Aquestes iniciatives 

que es poden dins dels edificis a nivell particular,  o en espais col·lectius com poden ser els 

polígons industrials. 

A més de les aigües pluvials aquestes infraestructures de xarxes separatives poden conduir 

aigües regenerades de les plantes depuradores, que disposin de tractament terciari o el 

necessari per a l'ús que se'n derivi. 

Per tirar endavant aquestes propostes cal treballar a les noves urbanitzacions, i les noves 

construccions on és més operatiu la creació de les noves xarxes que no en construccions 

existents, de totes maneres es poden aprofitar les obres de remodelació tant de la via pública 

com d'edificis per a incorporar les noves canalitzacions fins als punts d'abastament. 

Recursos 

necessaris 

 Infraestructures de recollida, magatzem i canalització d’aigües recuperades en edificis o 

en urbanitzacions. 

Relació 

amb 

altres 

accions  

 Cooperació i associacionisme entre empreses per engegar xarxes separatives en polígons. 

 Simbiosi industrial, en projectes d’eficiència de l’aigua, on puguin intervenir les 

administracions en la realització de projectes a la via pública i les entitats que gestionin el 

cicle de l’aigua en el territori. 

Prioritat 
Alta Iniciar la promoció dels projectes de xarxes separatives (noves urbanitzacions, noves 

regulacions en edificacions) 

Calendari 

execució Fins el 2030 doncs és una proposta que portarà temps que s’adapti de forma efectiva. 
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Estratègia Aigua 

Acció 2 
Aprofitament de l’aigua i tots els subproductes de les depuradores 

Crear destí de valor pels llots orgànics i pels nutrients de nitrogen i fòsfor. 

Descripció 

Com a resultat de l'activitat de les EDAR es generen subproductes. Els principals són els fangs de 

la decantació primària (amb predomini de materials minerals), i els fangs del tractament 

secundari (més biològics). El destí prioritari d'aquests fangs per a la seva valorització són el 

compostatge, bio-metanització..., ja que són subproductes amb un alt contingut en matèria 

orgànica. 

També s'està intentant recuperant les sorres procedents del desbast, com a possible material 

per a la construcció, tot i que cal poder-les sanejar dels impropis que acumulen.  

En certes depuradores es poden recuperar segons disposin de tecnologia adequada altres 

quantitats importants de nutrients com: nitrogen, fòsfor i oligoelements. Són components de 

gran interès en la restauració de sòls degradats, ja que en milloren algunes propietats, tant 

físiques com biològiques: augmenten la resistència a l'erosió, incrementen els nutrients. 

El Consorci Besòs-Tordera, com a responsable de la política de tractament de les aigües de la 

major part de les EDAR de la comarca, té ja en cartera projectes d'aprofitament d'aquests 

subproductes. Com agent clau de la comarca podria ajudar a implantar aquestes solucions a 

d’altres EDAR d'empreses que tinguin en el seu cicle d'aigua residual riquesa en subproductes.  

Coordinadament amb la resta d'actors de la comarca es pot treballar en el desenvolupament del 

mercat d'aprofitament d'aquests subproductes. especialment, el fòsfor en forma d'estruvita (sal 

potàssica) que és molt interessant per enriquir els sòls agrícoles de la comarca. 

Recursos 

necessaris 

 Productes de qualitat adequada per a cada tipus de ús. Especialment per aquells 

productes que es converteixen en fertilitzants adequar-los a les necessitats dels sòls.  

 Establir la logística adequada per al moviment d’aquests materials. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Projectes de simbiosi industrials o marketplaces que donin a conèixer aquestes 

iniciatives i que relacionin els productors dels subproductes amb els mercat de destí 

(projectes energètics, de fertilització..) 

 Minimitzar l'ús del aigua i nutrients per a reg dels camps o d’hivernacles 

Prioritat 
Mitja Hi ha projectes en fase d’implantació que poden donar peu a una posada en marxa 

ràpida de l’aprofitament d’almenys alguns dels subproductes de les EDAR 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Estratègia Aigua 

Acció 3 

Eficiència en l'ús de l'aigua: minimitzar l'ús del aigua dels grans consumidors com són els 

regadius/hivernacles  

Solucions de correcció de pendents al camp que evitin la pèrdua de sòl per escorrentia o la 

pèrdua de nutrients de la ferti-irrigació on es pugui capturar l’aigua d’escorrentia. 

Descripció 

El consum creixent i les infraestructures construïdes per satisfer la demanda d’aigua han minvat 

considerablement la disponible per al manteniment dels processos naturals dels rius i 

ecosistemes aquàtics. Els problemes de contaminació per l'ús de biocides i fertilitzants, també 

han contribuït a augmentar els desequilibris dels sistemes naturals i a afectar-ne la biodiversitat. 

Les actuacions per millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua en agricultura són de tipus 

agronòmiques, com pot ser la conservació de la coberta vegetal, o l'establiment de correcció en 

els pendents que fa un efecte de retenció de la humitat en el sòl, o de tipus tècnic, les relatives 

als sistemes de reg que optimitzin l'ús de l'aigua. 

Les propostes de reutilització d'aigua regenerada ajuden a assolir l'eficiència en l’ús de l’aigua. 

Cal considerar diferents qualitats d'aigua de procedències alternatives que poguessin tenir 

nutrients concrets interessants per a la nutrició de sòls, com per exemple la riquesa en nitrogen 

o en fòsfor que permetés estalviar en els sistemes d'extracció específics a les EDAR i fossin aigües 

adequades per a ferti-irrigació. 

Recursos 

necessaris 

 Infraestructures de reg eficient en el món agrícola. 

 Centres de recerca que ajudin a la implantació de solucions en aquesta línia. 

 Connectar els col·lectius agrícoles els seus consums i possibilitats de reutilització 

d’aigües regenerades.  

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Aprofitament de tots els subproductes de les depuradores. 

 Aprofitament d’altres aigües regenerades com les de captura de pluvials. 

Prioritat 

Baixa Caldrà que es vagin trobant formes que promoguin les inversions en les 

infraestructures de reg eficient en el sector agrari. S’escapa dels objectius prioritaris 

d’actuacions  el PAE de la comarca 

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Eix energia 

Estratègia Energia 

Acció 4 Promoció de l'eficiència energètica i l´ús d’energies renovables 

Descripció 

Accions de sensibilització i formació, sobre els mecanismes més eficients per impulsar la 

transició energètica, especialment pel que fa a la promoció de fonts d'energia renovable i a la 

millora de l'eficiència energètica a les indústries. 

El recurs energètic és el que ha entrat més en crisi en aquests darrers mesos, per tant cal tenir-

lo en compte per afavorir l’activitat econòmica del territori. Són múltiples les accions que es 

poden realitzar per innovar en propostes energètiques pel que seria necessari treballar en una 

Estratègia Comarcal de Transició Energètica que englobi el conjunt de les accions: les del sector 

empresarial, amb les del comercial, residencial, municipal, així com les de la mobilitat, i les 

formes possibles de generar segons les fonts renovables disponibles a la Comarca. 

En el sector industrial o dels PAE, cal impulsar accions de promoció de l’eficiència i renovables 

que treballin informant i formant, a les empreses segons sigui el seu sistema productiu i donar 

a conèixer formes col·laboratives en noves solucions energètiques renovables, o en d’altres 

propostes col·lectives en polígons com poden ser: 

 Promoure la figura del gestor energètic que ajudi a millorar en la compra d’energia o 

en promoure altres solucions específiques per a les activitats econòmiques. 

 Realitzar formacions per donar a conèixer solucions innovadores en eficiència 

energètica: 

o Solucions d’eficiència per a motors. 

o Solucions d’eficiència per a compressors. 

o Solucions d’eficiència per a il·luminació. 

o Solucions d’eficiència per a instal·lacions de clima. 

o Solucions d’eficiència per a instal·lacions de refrigeració. 

o Solucions d’eficiència per a calderes i reactors. 

o Solucions d’eficiència per a la mobilitat.  

o Entre d’altres. 
 

 Promoure accions col·lectives com: 

o Compres col·lectives d’energia amb diferents comercialitzadores 

o Compres col·lectives de fotovoltaiques amb diferents instal·ladors o altres 

formules innovadors. 

o Les xarxes de districte de calor i fred en polígons. 

o Promoure els projectes de flexibilitat o agregadors de la demanda amb 

magatzem energètic. 

o L’aprofitament de recursos energètics alternatius, hidràulics, eòlics, 

termosolars, geotèrmics, biomasses... 

o Les comunitats locals d’energia com a forma associativa d’escometre 

solucions col·lectives en polígons industrials. 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans especialitzats en l’assessorament a empreses en temes energètics, 

aprofitar els agents energètics públics existents a la comarca. 

 Empreses de tecnologies adaptades per a solucions compartides. 

 Empreses d’assessorament jurídic per a creació d’entitats energètiques col·lectives. 
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 Recursos econòmics disponibles en les diferents línies de finançament. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Adaptació d'ordenances municipals que afavoreixin les accions cap la transició energètica. 

 Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica. 

 Generació energia elèctrica i tèrmica de la fracció orgànica. 

 Producció de biometà de la fracció orgànica i llots depuradora. 

Prioritat 

Molt alta A l'actualitat estem en un procés de transició energètica en l'àmbit europeu i és 

necessari que la indústria de la comarca no es quedi enrere per a poder continuar sent 

competitiva en l’àmbit energètic. 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Estratègia Energia 

Acció 5 
Adaptació d'ordenances municipals cap la transició energètica 

Solucions adaptades a la llei de contractes de l’administració pública. 

Descripció 

Actualment, existeix a l'estat espanyol un entorn regulatori i jurídic en contínua evolució, 

adaptant-se a les indicacions i reglamentacions d’Europa, que no és de fàcil comprensió, ni 

permet un desplegament efectiu del procés de canvi al nou model energètic per les activitats 

econòmiques. El sector energètic ha de passar d'estar de les mans d'un oligopoli d'empreses 

energètiques, a poder estar a l'abast de tots els ciutadans i que puguin prendre decisions de 

noves propostes per a reduir l'empremta ecològica i els costos del sistema energètic actual. 

La situació geopolítica del sector energètic, ha motivat un augment de preus de l'energia que 

debilita als sectors d'activitat, pel que és del tot necessari que les administracions locals 

col·laborin en la implantació de solucions d'alternatives en l'obtenció d'energia a escala local. 

Els projectes d'implantació de fotovoltaica a les edificacions municipals, o en naus de indústries 

o la implantació de comunitats energètiques són apostes en les que l'administració té molt a 

dir, trobant els processos administratius adequats. 

Pot emprendre accions d'impuls al canvi de model energètic cap al sector industrial, a través 

d'incentius com són les ordenances municipals que bonifiquin o facilitin les inversions en canvis 

a tecnologies d'energies renovables, a més de donar a conèixer les fonts de finançament 

existents per a empreses individuals o per a projectes col·lectius.. 

Algunes actuacions a realitzar serien: 

 Estudi d'experiències locals inspiradores. 

 Anàlisi del marc normatiu vigent en matèria energètica. 

 Revisió de l'estat de les ordenances municipals dels municipis del Vallès Oriental. 

 Elaboració un catàleg de mesures en forma d'ordenances tipus per a la transició 

energètica. 

Recursos 

necessaris 
 Recursos humans del sector jurídic de l’administració local i del sector energètic. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Promoció de l'eficiència energètica i l´ús d’energies renovables.  

 Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica. 

 Generació energia elèctrica i tèrmica de la fracció orgànica. 

 Producció de biometà de la fracció orgànica i llots depuradora. 

Prioritat 

Alta L’Administració ha de ser ràpida i crear un marc normatiu que impulsi actuacions, i 

alhora doni certesa a les empreses que inverteixin per a dur a terme accions en transició 

energètica. 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Estratègia Energia 

Acció 6 
Promoure contractes de compra d'energia (PPA) de proximitat. 

Conèixer opcions alternatives de compra/venda d’energia renovable km0. 

Descripció 

Les inversions en generació renovable d’energia es justifiquen segons les remuneracions que es 

puguin obtenir de l’energia produïda, que es sumen als estalvis en auto-abastament. La 

remuneració de l’energia renovable produïda depèn del mercat global que té unes regles 

complexes. La venda d’energia elèctrica d’una instal·lació de renovables es pot fer en diversos 

mercats, el més important és el mercat pool diari que estableix preus cada hora de cada dia; seguit 

dels mercats secundaris, terciaris i els d’ajust que intervenen el moment de solucionar incidències 

i disposar del recurs energètic en cada instant i lloc concret, o dels mercats de futur. En els preus 

de venda d’energia elèctrica, s’afegeixen els costos de peatge per al transport, distribució a més 

d’altres impostos. 

Hi ha solucions d’entesa entre el punt de generació i el punt  de consum, que no segueixen el 

funcionament dels mercats energètics globals sinó solucions d’entesa entre les dues parts, el que 

anomenem PPA (power purchase agreement). Són contractes de compravenda d’energia entre un 

productor i un consumidor, és a dir, entre empreses o organitzacions a un preu prèviament pactat 

i a llarg termini, normalment entre 5 i 20 anys. És una solució per a donar estabilitat al preu de 

l’energia, i permetre trobar garanties a inversions de instal·lacions de generació que avalin el seu 

finançament. 

Gràcies als PPA en el cas de  l'ús d'energies renovables, les empreses consumidores redueixen la 

seva empremta ecològica (l'energia procedeix d'una instal·lació renovable, generalment eòlica o 

fotovoltaica).  

Avantatges dels PPA per a les empreses que els contracten: 

 Asseguren un preu fix de l'energia a llarg termini, un gran benefici davant de la volatilitat del 

mercat. 

 Aconsegueixen un preu de l'energia competitiu. 

 Possibiliten la planificació dels costos a llarg termini. 

 Contribueixen al compliment dels objectius de sostenibilitat. 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans: experts en els mercats energètics. 

 Inversions en renovables de proximitat als consumidors dels PAE 

Relació 

amb altres 

accions del 

Pla 

 Promoció i assessorament en eficiència energètica i l’ús de renovables. 

Prioritat 

Mitja Alguns polígons de la comarca ja ha iniciat experiències amb aquests tipus de compra 

d'energia i poden ajudar a la implantació de més exemples per assolir la transformació 

energètica territorial. 

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Estratègia Energia 

Acció 7 Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica  

Descripció 

Les energies renovables són les que es produeixen de forma contínua i són inesgotables a escala 

humana; es renoven contínuament, a diferència dels combustibles fòssils, dels quals hi ha unes 

determinades quantitats o reserves, finibles en un termini més o menys determinat. 

Les principals formes d'energies renovables que podrien impulsar-se són: 

 Biomassa per a calderes tèrmiques. 

 Biomassa com a fonts de gas (metanització, piròlisi...) 

 Hidràulica per a energia elèctrica (turbines en salts d’aigua o dipòsits)  .  

 Eòlica per a energia tèrmica.  

 Solar tèrmica 

 Solar fotovoltaica.  

 Geotèrmica.  
 

En aquests moments s’estan implantant de forma massiva les instal·lacions fotovoltaiques per 

ser les més rentables econòmicament per el subministre de energia elèctrica de baixa intensitat, 

però existeixen altres possibilitats que s’han de promoure segons el recurs renovable disponible 

a cada lloc.  

 La biomassa té un gran interès i rendibilitat per a dotar d’energia tèrmica en indústries en 

substitució del gas natural. 

 L’existència de recurs eòlic a baixa alçada pot rendibilitzar instal·lacions de micro-eòlica per a 

indústries, o per parcs eòlics lligats a alts consums elèctrics. 

El cas de turbines de generació elèctrica en salts hidràulics o en sobrepressions de sistemes de 

canalització hidràulica que puguin connectar-se a consums de proximitat.  

O altres fonts de generació de tecnologies que cada vegada siguin més rentables: com les 

instal·lacions solars tèrmiques adaptades per a industries, entre d’altres... 

Cal que a la comarca hi hagi un desplegament de tecnologies de generació renovable diferents 

que serveixin per casos diferents i que siguin exemple per contrastar el seu funcionament. 

Recursos 

necessaris 

 Recursos tècnics: desenvolupadors de tecnologia, empreses que assumeixin innovació 

 Recursos econòmics: línies de subvenció concretes en aquest àmbit. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Promoció de l'eficiència energètica i l´ús d’energies renovables.  

 Adaptació d'ordenances cap la transició energètica.  

 Producció d’energia tèrmica amb biometà de la FO i de llots de depuradores. 

Prioritat 
Mitja La transició energètica s’aplica a diferents vectors de generació i cal aprofitar tots els 

possibles per que s’acceleri adequadament en el territori.  

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Estratègia Energia 

Acció 8 
Producció d’energia tèrmica amb biometà procedent de la fracció orgànica i de llots 

depuradora 

Descripció 

El biogàs és un gas renovable que s'obté de la digestió anaeròbica de materials orgànics 

biodegradables procedents principalment de dejeccions ramaderes, fangs de depuradora i 

aigües residuals, residus de la indústria agroalimentària, fracció orgànica de residus municipals, 

etc. 

El biogàs es pot utilitzar de diverses formes: 

 Convertir-lo en electricitat i calor en una planta de cogeneració,  

 es pot injectar a la xarxa de gas natural, pel seu ús per la població o el sector industrial,  

 i també es pot convertir en combustible per vehicles de transport. 

 

El biogàs produït per digestió anaeròbica habitualment s'usa en turbines de gas per produir 

electricitat, si bé per augmentar el valor del gas es pot purificar, separant el diòxid de carboni i 

altres impureses, aconseguint generar biometà (upgrading).  

El biogàs ajuda a millorar la competitivitat de les empreses, especialment d'aquelles empreses 

que presenten importants costos energètics pel consum tèrmic (aigua calenta, vapor, fred i 

climatització), pot generar estalvis superiors al 50% en els costos energètics. 

Recursos 

necessaris 

 Residus orgànics de les indústries. 

 Sistema de transport i logística dels residus cap a plantes de digestió. 

 Recursos econòmics i financers per a noves instal·lacions de generació 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Promoció i assessorament en eficiència energètica i l´ús d’energies renovables.  

 Adaptació d'ordenances cap la transició energètica.  

 Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica.  

 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin 

per l'associacionisme dels polígons. 

Prioritat 

Mitja Existeixen a la comarca iniciatives en aquest sentit que disposen ja de projectes en fases 

avançades que poden donar un impuls a la comarca en generació de biometà tot i que caldrà 

que es trobin solucions que beneficiïn directament a les empreses locals. 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Eix materials / residus 

Estratègia Materials / residus 

Acció 9 Incentivar la preparació per a la reutilització (incrementar la vida útil dels objectes) 

Descripció 

Augmentar la sostenibilitat econòmica i la competitivitat dels centres que desenvolupen 

activitats de reutilització i/o preparació per a la reutilització, generalment PIME, a través de 

solucions eco-innovadores, per a ser econòmicament, socialment i ambientalment sostenibles.  

Els centres de reutilització són espais de gestió dels recursos i tractament dels residus on es 

procura allargar la vida útil dels objectes a través d’operacions de neteja, reparació i restauració. 

Així, es redueixen els impactes socials i ambientals conseqüència de fabricar nous productes i de 

la gestió com a residus, amb la qual cosa es promou una visió circular de l’economia.  

En el Vallès Oriental s’ha desenvolupat una xarxa de 26 deixalleries municipals, on es 

recepcionen, des de fa ja anys, molts productes amb potencial de reutilització. Aquests punts de 

recollida de productes amb posterior ús per al reciclatge podrien tenir un desenvolupament 

afegit amb certs productes industrials assimilables a urbans, augmentant així la circularitat a la 

comarca. 

A la comarca veïna, el Consorci de Residus del Maresme, està desenvolupant una iniciativa (Parc 

Circular Mataró Maresme) que promou la implantació d’activitats de recuperació de materials. 

El Vallès Oriental podria col·laborar conjuntament en aquest projecte per trobar solucions de 

mercat a residus problemàtics sense duplicar esforços.  

En l’àmbit econòmic, la creació d’un mercat de productes a menor preu permet l’accés a bens 

de consum a persones amb pocs recursos. Algunes empreses d’inserció social i laboral està 

participant en iniciatives empresarials per aquest tipus d’activitats que requereixen un alt nivell 

de llocs de treball. 

Recursos 

necessaris 

 Mercat d’utilització dels productes reciclats. 

 Empreses vinculades a aquests tipus d’activitats. 

 Línies de finançament i subvencions que ajuden a la posada en marxa d’aquestes 

activitats. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del pla 

 Ampliar la plataforma de recursos del GRID Granollers a tota la comarca  

 Crear una xarxa d’institucions I+D de la regió per a col·laborar entorn al reciclatge de 

materials per usos alternatius 

 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin 

per l'associacionisme dels polígons 

Prioritat 

Mitja La preparació per a la reutilització tindrà més protagonisme dins de la nova llei catalana 

de residus, per tant, cal incentivar-la des dels ens públics amb col·laboració amb les indústries, 

especialment les manufactureres. 

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Estratègia Materials / residus 

Acció 10 
Ampliar la plataforma de recursos del GRID Granollers a tota la comarca (xarxa d'intercanvi 

de subproductes/recursos) 

Descripció 

Ampliar el portal del Mercat de recursos del GRID Granollers (en funcionament des del 2021) a 

tota la comarca, per tal que tots les empreses de la zona exposin els seus residus (materials 

sobrants, en desús, restes de sèrie etc.) per tal que puguin ser utilitzats per altres empreses.  

Durant els darrers anys aquesta iniciativa ha gestionat productes residuals de les empreses que 

han participat en el projecte de Granollers entra en Simbiosi, a més de col·laborar en xarxa en 

altres iniciatives de simbiosi industrial per a trobar sortides a aquests productes residuals. El 

portal web des de on es fa la comunicació dels materials disponibles té possibilitats que arribi a 

un àmbit de difusió més ample.  

Aquest Marketplace requereix de facilitadors que ajudin a promoure i tancar els matches per 

tant un àmbit superior permetria que altres facilitadors o agents públics territorials es 

vinculessin a aquesta tasca. Aquest grup de facilitador conjuntament a una xarxa d’institucions 

que treballen en R+D de la regió, entorn al reciclatge de materials per usos alternatius, podria 

ajudar a ampliar també aquests matches. 

Aprofitar aquesta experiència per a ampliar el radi d’acció a tota la comarca faria que s’ampliés 

el nombre d’usuaris i que s’augmentessin les possibilitats de matches entre donadors i 

prenedors.  

Cal incorporar, a més de residus/recursos procedents de les indústries, altres productes que 

poguessin donar a conèixer els materials a altres mercats que puguin tenir potencial de tancar 

intercanvis, com per exemple de l'àmbit dels treballs manuals, el sector educatiu, els mateixos 

ciutadans, el sector agrícola... 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans: facilitadors per ampliar l’àmbit de treball. 

 Recursos econòmics per mantenir vigent la iniciativa pública. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del pla 

 Incentivar la preparació per a la reutilització  

 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin 

per l'associacionisme dels polígons 

Prioritat 

Mitja La plataforma de recursos ja funciona en alguns polígons i seria desitjable que es 

promogui on ja es i en altres llocs d’interès per assolir més matches entre donadors i 

prenedors 

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Estratègia Materials / residus 

Acció 11 Promoure una estratègia comarcal enfocada a reduir el malbaratament alimentari 

Descripció 

El malbaratament alimentari suposa un 33% en pes dels recursos produïts en el cicle complert 

de la producció d’aliments; repartit entre el sector primari, el sector de la transformació, el 

sector de la distribució, i el consumidor final. Per tant alguns dels canals de reducció de residus 

i d’aprofitament de productes que es vagin desenvolupant a la comarca poden ser d’utilitat per 

ampliar les possibilitats de millorar en el sector alimentari.  

Es proposa així mateix l’elaboració d'un Pla de Prevenció i Reducció de les pèrdues i el 

malbaratament alimentari que inclogui recomanacions específiques per a les baules 

de producció primària, comerç a l'engròs i transformació amb exemples concrets, proporcionant 

recursos de suport, guies de referència i casos d'èxit per ajudar les empreses en l'elaboració del 

Pla. 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans: canals de intercanvi de productes per al reaprofitament. 

 Recursos econòmics per treballar en materials i divulgació de casos d’èxit.  

Relació 

amb 

altres 

accions 

del pla 

 Promoure sistemes mancomunats que permetin la recollida selectiva més econòmica 

dels residus industrials. 

 Canals desenvolupats en la plataforma de recursos, i preparació per a la reutilització a 

la comarcal. 

Prioritat 

Baixa Un terci dels aliments produïts es llença i per tant la petjada ecològica durant el seu cicle 

de vida es produeix endebades. Per tant, cal reduir el malbaratament a les indústries i sobretot 

al consumidor mitjançant campanyes de conscienciació i mesures com les proposades al 

projecte Mercat Circular Fes la Volta al Vallès Occidental. 

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Estratègia Materials / residus 

Acció 12 
Promoure sistemes mancomunats que permetin la recollida selectiva més econòmica dels 

residus industrials 

Descripció 

A la comarca arriben unes 315.000t/a de fracció resta, mescles o banals, principalment al Centre 

Prezero de Mollet (abans Cespa/Ferrovial), i al Consorci per a la de Gestió de Residus del Vallès 

Oriental que els trasllada a la planta de Mataró.  

Se’n realitzen certs aprofitaments en les plantes de triatge, però caldria una proposta que reduís 

aquesta fracció abans que es barreges tant a les indústries. 

Per evitar la barreja d’aquests residus cal promoure la recollida selectiva a les indústries. Algunes 

de les fraccions es produeixen en petites quantitats que fa difícil la seva logística de recollida per 

separat de la resta de fraccions, doncs s’augmenta la necessitat de magatzem per materials fins 

que es justifiqui un transport competitiu econòmicament. Això fa que s’acabin recollit 

conjuntament tot un conjunt de materials que requereixen de triatge posterior en una planta 

intermèdia que ha de malbaratar masses productes per mala qualitat degut a que s’embruten o 

presenten masses impropis quan es vol convertir en una nova matèria primera secundaria, 

Una gestió mancomunada entre diverses empreses d’un territori proper que s’organitzessin els 

viatges en un sistema comú de recollida per fraccions selectives permetria una economia 

d’escala que faria possible l’optimització del costos de transport fins el destí pel seu 

aprofitament, 

Una recollida mancomunada dels residus que avui més freqüentment es barregen potenciaria 

l’autosuficiència territorial, minimitzant les necessitats de transport, reduiria les fraccions 

destinades al rebuig i milloraria la separació en origen dels residus. A més, afavoriria la 

participació i col·laboració de tots els agents implicats. 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans: facilitadors per a l’organització d’aquests nous serveis a les empreses, 

integrant transportistes, gestors, administracions...  

 Mercats destinataris del producte.  

Relació 

amb 

altres 

accions 

del pla 

 Promoure una estratègia comarcal enfocada a reduir el malbaratament alimentari 

 Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses 

Prioritat 

Baixa A la comarca existeixen exemples de recollides mancomunats de residus banals en 

polígons amb la finalitat de reduir la resta i establir sistemes més eficients i viables 

econòmicament. Es proposa analitzar quins sistemes mancomunats serien viables en cada cas 

per a escalar aquests exemples a altres polígons de la comarca.   

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Estratègia Materials / residus 

Acció 13 
Dur a terme assessoraments individualitzats a empreses en economia circular (Auditoria i 

anàlisi dels fluxos del materials) 

Descripció 

Crear un projecte de suport a la indústria i els polígons de la comarca amb l’objectiu que el teixit 

empresarial detecti i apliqui estratègies útils per reduir l’impacte ambiental de les seves 

activitats.  

Es tracta de fer un diagnòstic de la situació de cada empresa en relació amb els principis de 

l’economia circular; un seguiment, la exploració de les estratègies que millor s’adaptin a cada 

empresa i, finalment, un impuls d’accions en favor de la sostenibilitat que puguin rebre 

finançament públic.  

L'anàlisi dels fluxos de materials que circulen a través d'un sistema econòmic permet mesurar la 

dimensió física de l'ús de recursos per part de la comarca i cercar conclusions en relació amb el 

seu impacte mediambiental. Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió 

general de la dimensió física de l'economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels 

materials que entren i surten del sistema econòmic. 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans amb un perfil consultiu especialitzat en economia circular. 

 Recurs tècnics: eines per a la mesura dels impactes i càlcul dels fluxos.  

Relació 

amb 

altres 

accions 

del pla 

 Promoure sistemes mancomunats que permetin la recollida selectiva més econòmica dels 

residus industrials. 

 Promoure contractes de compra d'energia (PPA) de proximitat amb altres indústries. 

 Assessorament energètic i gestió conjunta. 

Prioritat 

Baixa Per tal que les empreses s’afegeixin als projectes del Pla, és necessari que ells mateixos 

coneixien de primera mà els seus fluxos de materials i els impactes associats de les seves 

activitats, amb la finalitat que també estableixin mesures circulars dins del seu àmbit 

d'influència més proper.  

Calendari 

execució 
2025-2030 
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Eix transversal 

Estratègia Transversal 

Acció 14 Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses 

Descripció 

Els polígons d’activitat econòmica (PAE) són una peça clau del teixit productiu en tant que 

constitueixen l’entorn immediat de les empreses que s’hi ubiquen i són, a més, espais on es 

genera una part significativa de la riquesa i l’ocupació dels territoris. La gestió als PAE i el paper 

clau que l’associacionisme empresarial té com a palanca per a la transformació dels entorns on 

es desenvolupen les activitats econòmiques és de gran importància.  

El treball voluntari i coordinat per part de les empreses de determinats PAE per tal d’assolir 

consensos i participar en la millora d’aquests espais ha demostrat una gran capacitat de 

transformació i millora de les seves condicions, equipaments i serveis, i s’ha constituït en un 

element vertebrador i integrador de primer ordre en els PAE on és present. 

L’existència d’una associació en un PAE presenta un seguit d’avantatges:  

 Interlocució única: facilita la comunicació i la col·laboració entre les empreses i altres agents 

del territori (bàsicament l’administració pública i, especialment, l’ens públic local del 

municipi on s’ubica el PAE).  

 Foment de les relacions interempresarials per fomentar la cooperació entre les mateixes 

empreses del PAE.  

 Major implicació de l’empresariat en la gestió i la millora del polígon. 

 Possibilitat de participar en els processos de priorització de l’assignació de recursos 

municipals als polígons.  

 Possibilitat d’impulsar projectes estratègics i de prestar serveis de valor afegit 

 Possibilitat de negociació amb proveïdors i subministradors (personalitat jurídica pròpia): 

impulsar actuacions d’agregació de la demanda en determinats serveis i subministraments 

aconseguint estalvis econòmics significatius per a les empreses.  

 Composició oberta: representen els interessos tant de la propietat com de les activitats 

econòmiques que s’hi desenvolupen (no sempre coincidents).  

 Possibilitat d’accedir a subvencions: establir convenis de col·laboració amb els ens públics 

locals que serveixin per impulsar projectes i canalitzar recursos en un marc de col·laboració 

publico-privada.  

 Bona imatge: pel fet de ser entitats sense ànim de lucre les associacions gaudeixen d’una 

bona reputació i imatge.  

 Possibilitat d’integrar-se amb altres associacions 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans: perfils de facilitadors amb col·laboració amb les associacions 

empresarials existents ( com la PIMEC i UEI) i altres responsables de la gestió dels PAE. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin 

per l'associacionisme dels polígons 

 Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial 

 Dur a terme formacions a empreses en economia circular 
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 Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la innovació cap a 

l'economia circular 

Prioritat 

Molt alta Amb la finalitat de dur a terme les accions dels Pla és imprescindible que les 

empreses col·laborin entre elles. Avui dia, la cooperació és baixa segons els comentaris dels 

representants de la TVOA i, per tant, cal promoure l'associacionisme com a peça clau per a 

l'èxit de les accions descrites en aquest Pla. 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Estratègia Transversal 

Acció 15 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin 

per l'associacionisme dels polígons 

Descripció La simbiosi industrial permet revaloritzar els recursos sobrants d’una empresa  perquè una altra 

els aprofiti. Per a fer-ho es basa en: 

 Cooperació: Les empreses cooperen intercanviant excedents, restes de materials, energia 

o aigua o subproductes de l’empresa i que, compartint actius, logística i experiència, 

tothom pugui beneficiar-se. 

 Eficiència: Permet a l’empresa reduir els costos dels processos de producció, en tant que 

redueix la generació de residus i treu profit d’alguns sobrants. 

 Negoci: Programes de negocis en els quals la primera finalitat és la millora de la 

competitivitat empresarial i el creixement del teixit industrial, però que presenta, alhora, 

impactes ambientals i socials positius. 

Això suposa uns beneficis i avantatges per les empreses:  

 Reducció de costos operatius i de producció (tractament i disposició de residus) 

 Més rendibilitat i augment de la producció 

 Foment la innovació i R+D de processos, productes i nous materials 

Recursos 

necessaris 
 Recursos humans especialitzats: perfils de facilitadors i expertes en economia circular. 

 Recursos tècnics: eines per a mesurar els beneficis i estalvis de les mesures adoptades. 

Relació 

amb 

altres 

accions 

del Pla 

 Aprofitament de tots els subproductes de les depuradores.  

 Recuperació de minerals dels aigües residuals de processos industrials. 

 Aprofitament nutrients de fòsfor d'efluents industrials per a l'agricultura. 

 Dur a terme assessoraments individualitzats a empreses en economia circular. 

 Promoure l'aprofitament descentralitzat dels residus de la fracció orgànica per a obtenir 

fertilitzants/biogàs/biometà en petites instal·lacions de proximitat. 

 Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses.  

 Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial. 

 Dur a terme formacions a empreses en economia circular. 

 Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la innovació cap a l'economia 

circular. 

Prioritat Alta Una vegada hi hagi una xarxa de cooperació entre les empreses dels polígons, es poden 

començar a establir les sinergies entre les indústries per aprofitar al màxim els recursos, tal 

com fa des de fa anys el GRID Granollers.  
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Calendari 

execució 
2023-2025 

 

Estratègia Transversal 

Acció 16 Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial 

Descripció 

Les empreses es mostren motivades per implementar estratègies circulars, però encara hi 

ha un elevat grau de desconeixement del què i com es pot fer.  

La informació sobre els avantatges i beneficis que poden aportar aquestes estratègies no es 

suficient i la burocràcia és una complexitat afegida. Per això és necessària la conscienciació, 

la formació, l’acompanyament i el treball amb les empreses.  

Una bona manera de fer-ho és mitjançant jornades on es donen a conèixer casos d’èxit 

vinculats a projectes relacionats amb l’economia circular i la simbiosi industrial a Catalunya, 

per tal de mostrar oportunitats que es tenen a l’abast i aconseguir que les empreses es 

sumin al canvi. 

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans: especialistes en formació, representants d’empreses que ja hagin 

implementat mesures d’economia circular i simbiosi industrial.  

Relació amb 

altres accions 

del Pla 

 Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses  

 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que 

treballin per l'associacionisme dels polígons 

 Dur a terme formacions a empreses en economia circular 

 Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la innovació cap a 

l'economia circular. 

Prioritat 

Mitja Per animar a altres que participin i prenguin accions encaminades a l'economia 

circular, és recomanable posar damunt de la taula exemples d'èxit de la comarca que 

serveixin d'inspiració a altres. Normalment, les empreses són reticents a ser els primers a 

dur a terme projectes d'economia circular a causa dels riscos econòmics, la incertesa i el 

desconeixement en la matèria. Encara que si altres ja ho han fet, la seva percepció per fer 

canvis s'incrementa. 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Estratègia Transversal 

Acció 17 Dur a terme formacions a empreses en economia circular 

Descripció 

Oferir sessions formatives presencials i online a les empreses de la comarca, vinculades a 

l’economia circular: circularitat i empreses, com avançar en la sostenibilitat de la teva PIME, 

recomanacions per a l’optimització dels embalatges de productes, metodologia 

d’ecodisseny d’embalatges i envasos, eines de diagnosi ambiental, etiquetatge ambiental 

per envasos i embalatges, taller de disseny circular d’envasos, avaluació Anàlisi del Cicle de 

Vida (ACV) dels productes i petjada de carboni per la presa de decisions sostenibles, 

implicacions de la Llei de Residus, nova normativa d’envasos, l’Impost del Plàstic i altres 

cursos que puguin interessar a les empreses de la comarca. 

Recursos 

necessaris 
 Recursos humans: especialistes en economia circular. 

Relació amb 

altres accions 

del Pla 

 Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses.  

 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que 

treballin per l'associacionisme dels polígons. 

 Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial. 

 Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la innovació cap a 

l'economia circular. 

Prioritat 

Mitja La manca de coneixement en l’àmbit de l’economia circular per part de les empreses 

és una de les barreres a superar si es vol incrementar la circularitat de les indústries del 

territori i, per tant ,és important tenir un coneixement compartit per poder parlar “el 

mateix idioma” entre els actors. 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Estratègia Transversal 

Acció 18 
Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la innovació cap a l'economia 

circular 

Descripció 

La governança de les iniciatives territorials d’economia circular és un tema clau, tenint en 

compte la necessitat d’alinear interessos i d’implicar diferents tipus d’agents públics i 

privats, econòmics i socials. 

Per tal d’assolir els objectius plantejats i fer el seguiment dels projectes i mesures que es 

volen proposar, és necessari tenir un sistema eficient de governança que integri als actors 

implicats. Generalment, l’Administració pren un paper rellevant en aquest àmbit, com a eix 

vertebrador entre els agents, sent l’actor que doni certesa legal i administrativa a les 

iniciatives.   

Recursos 

necessaris 

 Recursos humans: facilitadors i representants de l’Administració involucrats en els 

projectes a desenvolupar (tècnics de promoció econòmica i medi ambient 

principalment). 

 Recursos tècnics: eines per al monitoratge dels projectes. 

Relació amb 

altres accions 

del Pla 

 Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses  

 Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin 

per l'associacionisme dels polígons 

 Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial 

 Dur a terme formacions a empreses en economia circular 

Prioritat 
Baixa Un bon sistema de governança és fonamental com a garantia per a poder fiscalitzar 

les accions i mesures i que tinguin èxit a mitjà i llarg termini. 

Calendari 

execució 
2023-2025 
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Calendari 

 

Estratègia Acció Prioritat 2023-2025 2025-2030 

A
ig

u
a 

1-Aprofitament de l'aigua de pluja de les cobertes industrials Alta   

2-Aprofitament de l’aigua i tots els subproductes de les depuradores Mitja   

3- Eficiència en l'ús de l'aigua: minimitzar l'ús del aigua dels grans 

consumidors com són els regadius/ hivernacles 
Baixa   

 

Estratègia Acció Prioritat 2023-2025 2025-2030 

En
er

gi
a 

4-Promoció i assessorament en eficiència energètica i l´ús d’energies 

renovables 

Molt 

alta 
  

5-Adaptació d'ordenances cap la transició energètica Alta   

6-Promoure contractes de compra d'energia (PPA) de proximitat amb 

altres indústries 
Mitja   

7-Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica  Mitja   

8-Producció d’energia tèrmica amb biometà de la FO i llots 

depuradora 
Mitja   

 

Estratègia Acció Prioritat 2023-2025 2025-2030 

M
at

er
ia

ls
/R

e
si

d
u

s 

9-Incentivar la preparació per a la reutilització (incrementar la vida útil 

dels objectes) 
Mitja   

10-Ampliar la plataforma de recursos del GRID Granollers a tota la 

comarca (xarxa d'intercanvi de subproductes/recursos) 
Mitja   

11-Promoure una estratègia comarcal enfocada a reduir el 

malbaratament alimentari 
Baixa   

12-Promoure sistemes mancomunats que permetin la recollida 

selectiva més econòmica dels residus industrials 
Baixa   

13-Dur a terme assessoraments individualitzats a empreses en 

economia circular. (Auditoria i anàlisi dels fluxos del materials) 
Baixa   

 

Estratègia Acció Prioritat 2023-2025 2025-2030 

Tr
an

sv
er

sa
l 

14-Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses 
Molt 

alta 
  

15-Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les 

entitats que treballin per l'associacionisme dels polígons 
Alta   

16-Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial Mitja   

17-Dur a terme formacions a empreses en economia circular Mitja   

18-Potenciar els sistemes de governança existents per impulsar la 

innovació cap a l'economia circular 
Baixa    

  



   

101 

Pla Sectorial d’Economia Circular al Vallès Oriental 

 

PLA SECTORIAL D’ECONOMIA CIRCULAR AL VALLÈS ORIENTAL 

___________________________________________________________________________________ 

 
Direcció i Coordinació del Projecte:  

Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

Equip tècnic:  

 Anna Lluís. Fundadora i directora. Símbiosy 

 Álvaro Santana.  Consultor. Símbiosy 

 Mireia Garcia. Consultora. Símbiosy                   

 Mireia Rossell. Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. CC Vallès Oriental 

 Eloi Riera. Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. CC Vallès Oriental 

 

Seguiment i assessorament: 

 Vanessa Abad. Directora Àrea de Tractament. Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental  

 Marc Sanabria. Coordinador. Hub B-30 

 Anna Petit Boix i Laura Talens. Investigadores. Centre R&D (Sostenipra) de la UAB 

 Demian Tabbia. Tècnic. Associació d'industrials del Baix Vallès  

 Sònia Bartrés. Rsponsable de Projectes. Unió Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) Cambra  

 Maribel Escartín. Representant. Unió General de Treballadors (UGT)  

 Mario Cacicedo i Alfredo Terroba. Representats. Servei d’Ocupació de Catalunya  

 Alicia Castro. Representant. Mancomunitat de la Vall del Tenes  

 Montse Monedero. Responsable. Borsa de Subproductes de Catalunya 

 Begoña Martínez i Josep Pascual. Tècnics del Consorci Besòs-Tordera 

 Enric Coll. Cap de la Secció d’Educació i Participació Ambiental. Diputació de Barcelona 

 Aleix Colom i Albert Duran. Representants. Unió Empresarial Intersectorial (UEI)  

 Marcela Véliz. Responsable PIMEC Polígons. Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)  

 Enric Vallejo. Delegat territorial. Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)  

 Maria Antònia Garcia i Núria Blancher. Representants Aj. La Garriga  

 Mònica Cañameo i Marc Vives. Representants Aj. Granollers  

 Montse Bordas. Representant Aj. Llinars del Vallès  
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 Marc Sanabria i Raúl González. Representants Aj. Mollet del Vallès  

 Ainhoa Aragüés i Gemma Tuset. Representants Aj. La Roca del Vallès  

 Marta Coma. Representant Aj. Sant Celoni  

 Xavier Muntasell. Representant Aj. Santa Maria de Palautordera  

 Àlex Pardo. Representant Aj. Lliçà d'Amunt  

 Anna González. Representant Aj. Montornès del Vallès  

 Carme Baró i Meritxell Martín Representants. Aj. Canovelles  

 Jordi Salas i Olga Peralta. Representants Aj. Caldes de Montbui  

 Daniel Fonoll. Representant Aj. Sant Feliu de Codines  

 Elisabet Navarro i Cristina Fígols. Representants Aj. Santa Eulàlia de Ronçana  

 Ernest Micàs. Representant Aj. Montmeló 

 Ernest Olivan. Representant Aj. Bigues i Riells  

 Joan Marc Flores. Representant Aj. Martorelles  

 Jordi Solé. Representant Aj. Lliçà de Vall  

 Salvador Cortés i Manel Cortés. Representants Aj. Cardedeu  

 Marisa Magen. Representant Aj. Sant Pere de Vilamajor  

 Marta Palomé. Representant Aj. Sant Antoni de Vilamajor 

 Raquel Hernando i Montse Aliberch. Representants Aj. Les Franqueses del Vallès  

 Meritxell Pedrosa. Representant Aj. Aiguafreda 

 Mònica Fernández. Representant Aj. Sant Fost de Campsentelles  

 Sandra Álvarez. Representant Aj. Vilanova del Vallès  

 Trinidad Ruiz. Representant Aj. La Llagosta 

 Elena Barbero. Representant Aj. Ametlla del Vallès 
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ANNEXES 

 

 


