
Economia Circular
Aigües de Barcelona



VALORS

Ens recolzem en el talent, 
el diàleg i la innovació en 

xarxa, actuant en tot
moment amb

responsabilitat i buscant
l’excel·lència

VISIÓ
Ser un referent

mundial en la gestió
del cicle urbà de 

l’aigua

MISSIÓ

Compromesos
amb les persones, 

cuidem l’aigua i 
fem ciutat

Estratègia AB



Canvi de paradigma Economia circular

L’economia circular és un model que permet repensar les nostres pràctiques econòmiques a 

través del disseny de productes i sistemes inspirats en la naturalesa

[Ellen MacArthur Foundation]

[Cetaqua]



Com pot un territori esdevenir circular?

Identificació dels 
actors

Anàlisi de fluxos 
(aigua, energia i 

residus)

Detecció de les 
Oportunitats 

circulars

1. Posicionament de l’Ajuntament

2. Llançament del projecte amb 

empreses publiques i privades del 

municipi i altres entitats d'interès

3. Identificació dels actors principals i 

selecció dels participants en el 

projecte

4. Cerca de dades municipals, 

empresarials, supra-municipals + 

entrevistes i visites tècniques

5. Anàlisi de fluxos

6. Proposta d’oportunitats de 

circularitat i plans d’acció



Cas pràctic: aplicació model EC a St Feliu Ll.

Els actors territorials 



Cas pràctic: aplicació model EC a St Feliu Ll.

L’anàlisi de fluxos 



1. Fomentar usos no potables d’aigües regenerades

2. Autoproducció energètica amb biomassa al District Heating ubicat a 
Les Grasses
3. Producció de biogàs municipal (incorporació fangs de depuradores 
industrials al procés de codigestió de l’EDAR)
4. Possibilitar la Cooperativa agroindustrial

5. Afavorir l’economia col·laborativa a través de la instal·lació 
d’ecopunts industrials
6. Aprofitament bioresidus (fracció orgànica de parcs i jardins) com 
a compostatge al Parc Agrari

Cas pràctic: aplicació model EC a St Feliu Ll.

Oportunitats circulars



Altres iniciatives 

Economia 
Circular



Reblert de rases amb àrid reutilitzat

Reutilitzem la terra extreta de les rases, evitant els impacte 
ambientals en els abocadors i en les pedreres.



Implantació del vehicle elèctric

Projecte d'electrificació de la
flota i compra certificada
d'energia verda.

92% de nostra flota de vehicles
que circulen per Barcelona són
100% elèctrics



Reserva per a la millora de la biodiversitat

Jardí de papallones a l’ETAP de Sant Joan Despí.

Execució amb criteris de sostenibilitat: 
- Estalvi d’aigua (manteniment exclusiu amb aigua de pluja)
- Espècies vegetals per afavorir el cicle de les papallones (afavoreixen la 

pol·linització)
- Materials obra sostenibles (manta anti-herbes biodegradable)



Gestió jardineria amb criteris de sostenibilitat (ETAP de Sant Joan Despí).

PLAGA PROCESIONARIA

Afectació: Pins y cedres
Antiga Actuació: Aplicació per pulverització

des de camió de CYTHRIN 100 EC –

Fitosanitari

Actuació Actual: · Col·locació de trampes 

per quan les erugues baixen de l’arbre a fer 

el niu a terra. 

· Col·locació de trampes de feromones per 

atrapar-los en fase “papallona”

· Col·locació caixes niu per a parits. Família 

d’ocells devoradors de cucs entres ells la 

processionària.

REFUGIS DE FAUNA EN ARBRES 

MORTS

Afectació: Arbres

Antiga Actuació: Retirada de tots els 

arbres vells o morts que puguin donar 

mala imatge o siguin un risc.

Actuació Actual: · S’estudia la 

viabilitat de mantenir l’arbre, per que 

aquest continuï fent servei al 

ecosistema del jardí com a refugi de 

fauna (aus, petits mamífers i 

insectes).

REFUGIS DE FAUNA

Afectació: Espais oberts

Antiga Actuació: No hi ha actuacions.

Actuació Actual: Col·locació de caixes 

nius per a pàrids, per rap penats, 

mussols,... per promoure la 

biodiversitat i protecció d’espècies, 

així com la lluita biològica.

Reserva per a la millora de la biodiversitat


