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La economía circular es un modelo que permite repensar nuestras prácticas económicas a través del diseño de productos y 
sistemas inspirados en la naturaleza (Ellen MacArthur Foundation)

Cambio de paradigma de la Economía Circular

[Cetaqua]

✓ Cerrar los círculos (residuo = recurso)

✓ Alargar los ciclos de los materiales 

(reparar, ecodiseño)

✓ Promover los recursos renovables

✓ Eficiencia (reducir, reutilizar, reciclar)

✓ Compartir activos
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Aplicar el concepto de economía circular a nivel territorial, identificando sinergias potenciales entre los actores 
territoriales a través del análisis de flujos de agua, energía y residuos que permitan transformar el modelo lineal 
actual en un modelo de economía circular.

¿Cómo un territorio puede convertirse en circular?

Identificación de 
los actores

Análisis de flujos 
(agua, energía y 

residuos)

Detección de las 
Oportunidades 

circulares

1. Colaboración con el Ayuntamiento. 

2. Lanzamiento del proyecto con empresas 

públicas y privadas del municipio y otras 

entidades de interés.

3. Identificación de los actores principales y 

selección de los participantes del proyecto.

4. Búsqueda de datos municipales, empresas, 

datos supramunicipales, entrevistas y visitas 

técnicas a los actores implicados.

5. Análisis de los flujos de agua, energía y 

residuos.

6. Propuesta de oportunidades de circularidad 

para Gavà, análisis de impactos y planes de 

acción.
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Los actores de Gavà  
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Análisis flujo de agua

Parc Natural del 

Garraf

Parc Agrari del 

Baix Llobregat

Aigua potable

Aigua pluvial

Aigua freàtica

Aigua regenerada

ERA

Usos potenciales agua regenerada 

Riego de parques y jardines

Usos industriales: limpiezas

Empresas visitadas

Equipamientos

Parques públicos

Red de recursos hídricos 

no potables
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Oportunidades de Economía Circular a Gavà

1. Gestor energético compartido para las empresas

2. District Heating municipal con biomasa local

3. Reutilización de aguas regeneradas de la ERA de Gavà

4. Uso compartido EDARI  de polígono industrial

5. Panel Expertos Residuo -Recurso

6. Punto Verde Industrial Gavà

7. Diseño Circular del nuevo sector Els JONCS

8. Movilidad sostenible en los polígonos de actividad económica

9. Ordenanzas fiscales circulares

10. Medidas específicas para las empresas
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Materiales de retorno
Ficha para las empresas participantesFicha para las oportunidades de circularidad

Mesura MOBILITAT CIRCULAR EN ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA 

Objectius Facilitar l’accés als polígons de Gavà mitjançant els diferents opcions 
de mobilitat sostenible.  

Descripció La proposta explora diferents opcions de mobilitat d’acord amb les 
necessitats identificades per les empreses entrevistades: 

Foment del transport multimodal:  

• Opció 1: Estació de tren Renfe + autobús llançadora. L’autobús 
el pot posar l’ajuntament o pot facilitar que les empreses 
s’autoorganitzin a canvi d’incentius fiscals (veure ordenances 
circulars)  

• Opció 2: Estació tren Renfe+ (pool de motos elèctriques (e-
cooltra); o bici (bicicletes elèctriques AMB); o car pooling 
(avancar)  

Substitució de recursos/flotes de cotxes d’empresa i flotes 

• Opció 3: Substitució de flotes de cotxes que utilitzen 
combustibles tradicionals por vehicles elèctrics aprofitant 
l’estació de recàrrega que hi ha a Barnasud. 

• Opció 4: afavorir la substitució de les flotes de vehicles 
tradicionals per vehicles elèctrics a través d’incentius fiscals en 
les ordenances de Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
i Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en 
les vies municipals (deduccions per vehicles elèctrics) 

Agents responsables Ajuntament de Gavà 
AMB 

Agents implicats Ajuntament de Gavà 
AMB 
Empreses Gavà  
Empreses proveïdores de serveis de transport (e-cooltra, avancar,…) 

Barreres detectades No s’han detectat barreres en relació a aquesta mesura.  

Avaluació de l’impacte de la 
mesura 

Econòmic:  

(+) Millora de la posició a les empreses de Gavà 

Ambiental:  

(+) Estalvi emissions de GEH por reducció de vehicles privats 

Social:  

(+) Millora de l’accessibilitat de les empreses.  

(+) Descongestió del tràfic a les carreteres. 

Passos per la implementació de la 
mesura 

1- Identificació de les empreses amb les quals es poden establir 
acords de transport multimodal (Ajuntament, empreses Gavà i 
empreses proveïdores de serveis).  

2- Desenvolupament de propostes de col·laboració (Ajuntament, 
empreses Gavà i empreses proveïdores de serveis) 

3- Implementació de les opcions (Ajuntament).  
4- Monitorització de les opcions (Ajuntament).  

 

 

Empresa:  
JARDINERIA BORDAS 
 

Localització:  
Av. del Mar s/n, 08850 Gavà  |  Phone: 
93 638 17 80|  Fax: 93 662 24 39 

Descripció:  
Empresa de cultiu ornamental fundada l’any 1970 a Gavà. Actualment compten amb 40 treballadors (temporada alta) i la 
seva activitat es centre en la compra venda de la plantes (Garden Centre), el cultiu d’oliveres i palmàcies, l’hort ecològic i la 
venda dels productes que cultiven i disseny de terrasses i jardins.  

AIGUA 
 
Aigua potable: 

- L’aigua que consumeixen prové de pous propis (6530 m3/ any aproximadament)). L’ús principal de l’aigua 
és pel reg de les plantes. Tenen problemes amb la qualitat de l’aigua freàtica ja que és massa salina pel reg de 
determinades espècies, especialment, les espècies hortícoles. L’empresa vol tirar endavant un projecte d’hort de 
lliure collita pels veïns però després de dos anys, han testat que hi ha espècies que no suporten la salinitat. Estarien 
interessats en utilitzar aigües regenerades sempre i que el pH de l’aigua sigui neutre i la concentració de sals sigui 
baixa. 

Sanejament: 
- No estan connectats a la xarxa de clavegueram, perquè la xarxa no arriba fins el Garden. Tenen una fossa 

sèptica per les aigües fecals, que buiden dues vegades l’any.  
 

ENERGIA 
- L’empresa utilitza electricitat per la il·luminació de les instal·lacions i la climatització de les oficines. L’electricitat que 

consumeixen és energia sense emissions de CO2. 
- El gasoil agrícola s’utilitza per la calefacció dels hivernacles i pels vehicles. Per reduir el consum de gasoil, els 

darrers anys han instal·lat aïllants tèrmics i han millorat els tancaments dels hivernacles. Amb aquestes millores 
han aconseguit reduir el consum energètic.  

- S’ha analitzat la opció d’instal·lar una caldera de pèl·lets però és necessària una inversió de més de 50.000€ per 
adaptar la caldera actual per tal que pugui utilitzar pèl·lets com a combustible. 

RESIDUS 
- Testos: hi ha una empresa els hi ve a buscar els testos que generen (molt clients també retornen els testos) 
- Matèria orgànica: es fa una pila i l’empresa Jarfels les hi ve a buscar per fer-ne compostatge (Bordas paga pel 

transport i la gestió dels residus).  
- Troncs: empresa de Vic els hi ve a buscar els troncs.  
- L’empresa Fomento del reciclaje els hi gestiona el paper i el cartró, els plàstics dels transparents, i la resta de 

plàstics banals. 
- Les safates de plàstic on es posen les plantes les gestiona l’empresa  
- Valorització dels Palets : 2€/ palet Europeu i 1€/ palet no Europeu 
- Altres residus: metall, fluorescents, vidre.  
- Els olis dels vehicles de motor els gestionen via TALLERES i SERVICIOS. 
- Els envasos fitosanitaris els transporten a la Cooperativa Agropecuària. 

MOBILITAT 
Els seus treballadors venen de Gavà, Castelldefels, el Prat. La majoria ve amb cotxe tot i que el garden té una parada 
d’autobús davant de la seva entrada. Interès per les bicicletes elèctriques. 
 

Altres necessitats 
No tenen accés a infraestructures bàsiques: xarxa de clavegueram  i fibra òptica 
Baixa qualitat de l’aigua freàtica (elevada salinitat) 
Idea: els Garden Centers haurien de ser punts de recollida d’envasos de productes fitosanitaris que utilitzen els clients. 
Actualment aquests envasos acaben en el contenidor de banals i contenen productes que poden ser tòxics. 

Circularitat detectada:  
Caldera de Biomassa per mantenir els hivernacles a la temperatura òpitma durant l’època d’hvern 

Persones de contacte: Website:  
Oriol Bordas 
Mòbil: 627568124 
Fixe: 93 638 17 80 
Fax: 93 662 24 39 
Email: obordas@jardineriabordas.com 

 

http://www.jardineriabordas.com  

Opciones de circularidad 

Energía:  
Sustitución de la caldera de gasoil agrícola por una caldera de biomasa (Ver Ficha más abajo).  
 
Agua: 
Bordas utiliza agua de pozo, tiene una concesión de 6.570m3/año. En 2016 consumieron 1147 m3 según datos aportados 
por Bordas (contador AB). Han mostrado interés en utilizar aguas regeneradas siempre que el pH del agua sea neutro y la 
concentración de sales baja.  
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Resultados y conclusiones

✓ 7 meses

✓ 25 entidades

✓ 15 empresas

✓ 10 oportunidades 

circulares para la 

Ciudad de Gavà

R
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✓ Colaboración público-privada

✓ Ayuntamiento: agente dinamizador y

facilitador

✓ Proximidad y colaboración con los

actores implicados

✓ Cooperación entre expertos,

administraciones y empresas para

superar barreras existentes

✓ Sensibilización ciudadana en materia

de sostenibilidad

✓ Gavà: ciudad innovadora y pionera

en implementar medidas de EC
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✓ Implementar, monitorear y evaluar

el impacto de las oportunidades 

circulares

✓ Comunicación de los resultados del 

proyecto



Gracias


