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Economia lineal: Desenvolupada de forma 

compartimentada, sense tenir en concepte 

l’impacte ambiental en la seva globalitat. El 

medi ambient es contempla com un 

reservori de residus.

Sauvé et al. (2016). Environ. Develop. 17:48-56.

Economia circular: Es fonamenta en el tancament 

de cicles de matèria/energia en sistemes 

complexes, tenint en compte tant els recursos 

renovables (nutrients biològics) com els no 

renovables (nutrients tecnològics).

ECONOMIA CIRCULAR: DEFINICIÓ



ECONOMIA CIRCULAR: PRINCIPIS



1989 – El concepte d’Economia Circular es proposat pels economistes britànics 

David W. Pearce i R. Kerry Turner.

Pearce DW, Turner RK. Economics of Natural Resources and the Environment. Johns Hopkins University Press.

2012 – Es publica l’informe Towards the Circular Economy: Economic and business

rationale for an accelerated transition, promogut per la Ellen MacArthur

Foundation en col·laboració amb McKinsey & Company, on es planteja per 

primer cop la transició de l’economia cap a un model circular.

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications

1976 – La Comissió Europea publica l’informe The Potential for Substituting

Manpower for Energy (Reekman H), on s’investiga l’impacte de tancar 

cercles en l’economia, estalvi de recursos, i la producció de residus.

Stahel W, Reday G (1981). Jobs for tomorrow: the potential for substituting manpower for energy. Vantage Press.

ECONOMIA CIRCULAR: HISTÒRIA



2013 – Durant el World Economic Forum i promogudes per la Ellen MacArthur

Foundation es varen iniciar converses amb líders i experts clau del món 

econòmic per identificar els incentius clau per escalar aquest nou model.

2014 – A la reunió anual de Davos es presenta l’informe Towards the Circular 

Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains, en el que 

es presenten resultats de recerca i es defineix un pla d’acció.

http://blogs.ec.europa.eu/orep/

2012 – La Comissió Europea publica el Manifesto for a Resource Efficient Europe, 

en el que es reconeix la necessitat d’aplicar un canvi de model de 

creixement a la UE, cap a l’economia circular.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-989_en.htm

2015 – La Comissió Europea introdueix el concepte d’economia circular en les 

seves polítiques.

http://ec.europa.eu/easme/en/tags/circular-economy
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FERTILITZANTS INORGÀNICS: FÓSFOR

Reserves mundials limitades i molt localitzades

http://www.worldresourcesforum.org/



FERTILITZANTS INORGÀNICS: NITROGEN

Producció mitjançant el procès de Haber-Bosch:

N2 + 3H2 � 2NH3

40-45 MJ/kg NH3 ≈ 1.3 litres de gasolina



Tractor escampant fertilitzants 
inorgànics (2018)

L’ECONOMIA CIRCULAR I LES DEJECCIONS RAMADERES

“Pagès escampant fems”
Jean François Millet (1814-1875)
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Excedent N = Producció N (dejeccions) – Extracció N (conreus)
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Reptes i objectius

Control i optimització dels fluxos de nutrients 

entre generació i consum via noves tecnologies 

digitals, sistemes avançats d’aplicació, etc. 

(agricultura intel·ligent)

Confiança en els fertilitzants orgànics
per part dels agricultors, gràcies a la 

certificació agronòmica i ambiental

Aplicació de les MTDs en la gestió i 

tractament de les dejeccions orientades 

a la recuperació dels nutrients en forma 

de fertilitzants de qualitat

Marc regulatori adequat que 

incentivi l’establiment i consolidació 

del mercat dels fertilitzants orgànics 

provinents de dejeccions ramaderes
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https://publications.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/52cc2385-a8b0-11e7-

837e-01aa75ed71a1/language-en

http://www.risefoundation.eu/images/files/

2016/2016_RISE_NRR_Full_EN.pdf

Recursos informatius a nivell Europeu

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-

scientific-and-technical-research-reports/best-

available-techniques-bat-reference-document-

intensive-rearing-poultry-or-pigs
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Recursos informatius a nivell de Catalunya



Gràcies per la vostra atenció!


