
CAP  A  UN  CANVI  DE  MODEL  ECONÒMIC  COMPETITIU  I  MÉS  SOSTENIBLE 

Amb el suport: 

DIAGNOSI 
Diagnosi elaborada pel servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca amb Símbiosy 

 

 

Entitats col·laboradores del Penedès Circular: 



RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

 

METODOLOGIA 

 

RESULTATS 

 

OPORTUNITATS DETECTADES 
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METODOLOGIA: OPORTUNITATS A LA COMARCA 

• DADES DE L’ARC   

• DADES MANCO. PENEDES-GARRAF 

• DADES ACA  

• DADES ICAEN  

FILTRAT I HOMOGENITZACIÓ DE DADES I 
ESTADÍSTIQUES I ESTIMACIONS 

• Anàlisi dinàmica de les empreses , activitat , 
residus i recursos de la comarca 

• Altres Estudis i informació prèvia 

• Contrast amb agents del territori 

ANÀLISI DE L’ ECOSISTEMA 

VISITES I QUESTIONARIS 

• Anàlisi de dades de les visites realitzades / 
buidatge d’apunts i informació recollida 

• Recull de necessitats/oportunitats 

• Agrupacions 

• Prioritats 

IDENTIFICACIÓ 
D’OPORTUNITATS 
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IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS 

1. Recursos Orgànics/Depuradores: 38.000t de residus orgànics/any a la 

comarca.  

Índex de valorització elevat 

• Millora en la gestió de fangs EDAR 

• Subproductes de la indústria agroalimentària 

 

2.  Paper/Cartró/Cel·lulosa: 5 empreses més grans generen gairebé 

18.000t/any de paper i cartró i més de 4000t/any de llots de depuradora 

• Producció de cel·lulosa i/o valorització local 

• Ecodisseny de packaging 

 

3.   Energia:  

• Bioenergia (aprofitament de residus  

agrícoles i subproductes orgànics. 

• Xarxes de calor 
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IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS 

4. Nous aprofitaments i sostenibilitat al sector dels àrids: 

sector que pot jugar un paper clau, a més de ser un dels sectors 

prioritaris a nivell europeu 

5. Estratègies circulars en l’àmbit dels productes químics: 

Indústries productores de residus (alguns especials) un 50% dels 

quals es destina a tractament o abocador (aprox. 3000t/any).  

6. Reducció dels residus “banals” en àmbit industrial:  

7.300t/any que es deriven a abocador controlat. Cost 

econòmic:1,2M€ al teixit industrial del l’Alt Penedès 



Nombre final   2.559   empreses      2.748 centres 

Amb informació  de volum d’empresa         1.723 centres   

coincidents només  578 centres  

IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS 

Depuració, homogenització de dades i estimacions 

ARC-productores 
de residus i CNAE 

1.435 empreses  1.637 centres productius 

Empreses amb  
dades de residus  

 465 empreses 504 centres  

Mancomunitat CNAE 
volum de negoci  

1.648 empreses No difereix els centres. Manca 
descripció de l’activitat real. 

Treballadors  

Llistat de gestors (DARIG)  29 empreses 

Nombre de registres 3.124   empreses 3.326 centres  
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RESULTATS 
Anàlisi de les activitats 

 
 2559 empreses inventariades; 2748 centres de treball.  
 658 centres en Polígons Industrials (83) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 25 empreses amb >100 
treballadors 
 
 

  
 
 
 
 
 

 10 empreses amb facturació 
>50M€ 
 
 

  
 
 
 
 
 

7 



RESULTATS: RECURS AIGUA (ESTIMACIONS) 

 Les empreses de la comarca tenen un consum de 3hm3/any. (Equivalent a tot el pantà de 
Foix).  

 Aproximadament la meitat esdevenen aigües residuals.  

 El sector paperer i l’alimentació suposen més de la meitat del consum i abocament 

 Sant Sadurní, Vilafranca i Olèrdola suposen més de la meitat 
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RESULTATS: RECURS ENERGIA 

 Les empreses de la comarca consumeixen aproximadament 1500GWh/any d’energia. 
638GWh/any elèctrics, i 825GWh/any tèrmics.  

 L’electricitat consumida equival a al consum de 127.000 llars 

 Papereres, alimentàries i productes minerals consumeixen més de la meitat de l’energia  

 Per zones, el consum queda més repartit. Els principals són Vilafranca, Olèrdola, Pacs, 
Sant Sadurní, Sta. Margarida i Els Monjos, Castellet i la Gornal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 El consum energètic de les 
empreses analitzades 
s’estima que suposa de 
l’ordre de 
342.000tCO2/any 
(equivalent a 300.000 
vehicles aprox.) 
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RESULTATS: RECURS RESIDU  

 Es declaren 197.480 t/any de residus INDUSTRIALS (Residus municipals = 59.017t/any) 

 Alimentació, papereres, química suposen més del 60% 

 Els residus més generats són els orgànics, paper i cartó, i altres 

 28.000t/any es destinen a abocador o incineració (14% dels residus) 
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OPORTUNITATS DETECTADES 

 Millora de gestió Orgànics: digestió de líquids orgànics i de fangs orgànics. Metà, 
bioalcohol… 

 Millora de la gestió de les aigües residuals resultants 

 Aprofitament de bioproductes (biorefineries, alimentació, etc.)  

 Millora de la gestió dels llots de paperera 

 Residus del paper es valoritzen externament. Producció de cel·lulosa és viable 

 Millora de l’aprofitament de residus químics del tractament del metall i altres 

 Millora de restes minerals de diferents sectors per a substrats 

 Treball amb gestors del territori per incorporar-los als  

      aprofitaments 

 Analitzar possibles xarxes de calor en PAE Els Monjos,  

     PAE, St. Pere Molanta, PAE Casanova (sembla que no) 

 Problema amb banals en algunes empreses 

 
PI Sant Pere Molanta 
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OPORTUNITATS DETECTADES 

 

   

    

 Municipis on es concentra més nombre de centres d’activitat: Vilafranca, 
S. Sadurní, Olèrdola, Sta. Margarida i els Monjos 

 Municipis on es concentra la producció/consum de residus/recursos: 
Olèrdola, S. Sadurní i St Pere R. 

 Necessitat d’augmentar la circularitat dels residus principals:                       
Biodegradables, Paper Cartró, No especificats , Químics, Llots d’EDARs  

 Millorar el destí dels residus, treballant amb els  gestors de residus de la 
comarca.   
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COMPETITIVITAT A L’ALT PENEDÈS 

En relació a les 42 comarques catalanes:   

• Llocs de treball en activitats medi ambientals per cada 10.000 habitats: posició 35 

• Consum industrial i de serveis d’aigua per establiment –m3: posició 23 

•  Coeficient de generació de residus municipals per habitant i dia –kg/habitant/dia: 
posició 26 

• % de recollida selectiva de residus municipals: posició 17 

• Residus industrials per km2 /Tn: posició 26 

El desevolupament del Penedès Circular ha de contribuir a la millora d'aquests indicadors 
per fer del Penedès un territori més competitiu. 

Dades segons “Index FEGP de competitivitat comarcal” indicadors clau del factor "sostenibilitat 
ambiental".  
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CAP  A  UN  CANVI  DE  MODEL  ECONÒMIC  COMPETITIU  I  MÉS  SOSTENIBLE 

Amb el suport: 

Diagnosi elaborada pel servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca amb Símbiosy 
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