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RESUM EXECUTIU 

El present informe és el resultat de l’execució del projecte ServitiCAT, que té per objectiu 

aprofundir en el concepte de la servitització com a estratègia d’economia circular, conèixer i 

analitzar casos d’èxit, realitzar un estudi sectorial d’aplicació de la servitització a les pimes 

catalanes i identificar les oportunitats i els reptes que presenta aquest model de negoci. 

Conceptes 

Dintre de l’abast del projecte, s’han desenvolupat dos documents gràfics que presenten una 

síntesi de què és la servitització i perquè és important en el panorama actual, quins són els 

seus potencials beneficis, i un breu recull de casos d’èxit de tres sectors econòmics de 

referència (químic, tèxtil i de mobilitat urbana). 

  
 

Beneficis potencials 

La següent taula mostra un resum de quins són els potencials beneficis que pot aportar una 

transició cap a un model de negoci servititzat, dividits en quatre eixos principals: empresa, 

clients, medi ambient i societat. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/fQD9-5y842Y?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9A0hhJCgIHw?feature=oembed
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Empresa  Clients  Medi ambient  Societat  

Manté els actius: més 

valor i gestió final. 

Amplia el públic 

receptiu. 

Promou les relacions a 

llarg termini empresa-

client/consumidor. 

Redueix les despeses 

de màrqueting. 

Evita la guerra de 

preus com a 

estratègia comercial. 

Redueix els costos 

associats a la gestió 

de residus. 

Desvincula l’èxit del 

negoci del volum de 

producció 

Millora la reputació de 

l’empresa. 

Genera un ecosistema 

d’empreses en un 

marc de col·laboració. 

Comunicar el valor 

afegit de la 

sostenibilitat. 

Incrementa la qualitat i 

durabilitat dels 

productes. 

Estalvia la inversió 

inicial. 

Proporciona flexibilitat 

per adaptar les 

quotes. 

Facilita la planificació 

financera. 

Professionalitza els 

processos. 

Redueix els costos 

associats a la gestió 

de residus. 

Allibera hores de 

personal qualificat. 

Descarrega 

responsabilitats. 

Proporciona controls 

de qualitat i garanties 

de servei. 

Evita la manufactura de 

productes. 

Evita la infrautilització 

de recursos. 

Minimitza l’extracció de 

matèries primeres. 

Redueix el consum 

d’aigua i energia. 

Redueix la generació de 

residus. 

Impulsar la innovació 

per l’ecodisseny de 

productes, incloent 

disseny per a 

maximitzar durabilitat i 

reparabilitat. 

Replanteja els hàbits 

de consum. 

Promou un model de 

proximitat. 

Genera ambients de 

treball més segurs. 

Impulsa la millora 

contínua i la innovació. 

Contribueix a l’avanç 

de la digitalització. 

Considerar la 

servitització com un 

avantatge sostenible 

en els tres pilars: 

econòmic, 

mediambiental i social. 

Reptes d’implementació 

La següent taula mostra un resum de quines són les barreres que poden dificultar la 

implementació de la servitització, i potencials plans de mitigació que ajudin a afrontar 

aquestes dificultats. 
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Barreres externes

 

Barreres internes

 

Reptes financers 

 

Logística inversa 

 

Barreres culturals 

Mentalitat d’usar i 

llençar 

Manufactura orientada 

a preus i no als costos 

Sector públic reactiu 

Normativa no alineada 

amb nous models 

Funcionament per 

inèrcia 

Resistència al canvi 

Plataformes IT poc 

flexibles 

Indicadors de mesura 

no adaptats a serveis 

Múscul financer 

suficient 

Dificultat de càlcul de 

quotes 

Dificultat per trobar 

clients per productes de 

segona vida 

Empreses en mode 

supervivència degut a la 

crisi 

Flexibilitat dels clients 

com a potencial risc 

Volums de producció 

suficients 

Logística fora del 

know-how 

Necessitat de 

coordinació molt 

directa amb client 

Retorn incomplert o 

defectuós dels 

productes 

Plans de mitigació 

Avançar-se a 

tendències creixents 

Comunicació 

transparent i efectiva 

Actuar com a agent 

catalitzador 

Transicions parcials 

amb línies de 

producció concretes 

Identificar nínxols de 

mercat 

Comunicació eficaç 

Fidelització dels clients 

Dissenyar el sistema 

abans d’implementar-

lo 

Externalitzar si és 

necessari 

Sistemes de control 

de recuperació del 

producte 

Conscienciació dels 

usuaris 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Context i origen d’aquest informe 

PIMEC és una associació empresarial amb la missió de fomentar uns valors i una cultura 

empresarial renovada i compromesa amb l’entorn, sensibilitzant, promovent i acompanyant 

la micro, petita i mitjana empresa i les persones autònomes, per tal que incloguin aspectes 

socials i de compromís en la responsabilitat social com a factor de competitivitat dins la seva 

dinàmica empresarial. Ens definim com una associació empresarial multisectorial i 

independent, autònoma de qualsevol organisme, poder o entitat tercera. 

PIMEC està organitzat en comissions de treball, formades per experts independents que 

analitzen els problemes i tendències transversals i comuns al conjunt de l’empresariat per tal 

de plantejar possibles solucions i marcar direccionalitat. Una de les comissions de treball es 

la de Sostenibilitat, dedicada específicament a la minimització de l’impacte del teixit 

empresarial sobre el medi ambient i que lidera les principals actuacions de PIMEC en matèria 

d’economia circular. 

Una de les estratègies en el marc de l’economia circular és la servitització que, a grans trets, 

pretén aprofitar al màxim l’ús de recursos a través de la transformació del model de negoci 

d’una empresa per passar de la venda de productes a l’oferiment de serveis per cobrir 

necessitats. Aquesta estratègia aconsegueix alinear interessos empresarials, ambientals i del 

consumidor, el que li confereix un gran potencial que ha propiciat que moltes empreses 

importants estiguin apostant per aquest model. 

Per altra banda, el panorama actual d’incertesa i inestabilitat econòmica propiciada per 

l’esgotament dels models de producció i consum lineals i per crisis globals com la del 

COVID-19, demanen solucions innovadores que proporcionin resiliència i models adaptables 

a les necessitats de l’empresa i dels clients finals. La servitització pot erigir-se com a una eina 

potent dintre d’aquest context, de la que les pimes poden beneficiar-se alhora que 

contribueixen a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. 

1.2. Objectius del projecte ServitiCAT i de l’informe 

En aquesta conjuntura, PIMEC ha desenvolupat el projecte ServitiCAT, liderat per la comissió 

d’Economia Circular i Sostenibilitat, amb el suport tècnic d’inèdit1, un estudi d’ecoinnovació 

estratègica que compta amb una àmplia experiència en estudis de sostenibilitat i economia 

 
1 www.ineditinnova.com  

http://www.ineditinnova.com/
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circular, i amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant una subvenció 

dintre de la convocatòria d’ajuts per a l’execució de projectes de foment de l’economia 

circular (TES/1711/2019). 

La finalitat d’aquest projecte és desenvolupar un estudi per analitzar la viabilitat de la 

introducció de la servitització a les empreses amb les que treballa PIMEC, amb especial 

èmfasi als sectors de la indústria química, tèxtil i de mobilitat urbana, i els beneficis i reptes 

que això suposaria. 

El resultat final de ServitiCAT és la publicació del present informe, que pretén: 

• Aprofundir en el concepte de la servitització, les seves implicacions i els seus 

beneficis. 

• Conèixer i analitzar casos d’èxit d’empreses que ja han apostat per la transició cap a 

aquest model de negoci.  

• Realitzar un estudi sectorial d’aplicació de la servitització a les pimes catalanes, amb 

especial èmfasi als sectors de la indústria química, tèxtil i de mobilitat urbana. 

• Identificar les oportunitats i els reptes que presenta pel sector empresarial. 

1.3. Metodologia de desenvolupament de l’informe 

L’informe és el principal resultat del projecte ServitiCAT, basat en les següents fases: 

1) Identificació d’empreses potencialment interessades en el projecte i difusió dels 

conceptes bàsics de servitització a través de càpsules informatives. 

2) Anàlisi de tendències i necessitats del mercat en relació a l’adopció del model de 

negoci de servitització, a través d’enquestes en línia sobre l’interès que genera la 

servitització, la percepció des de les pimes i les principals barreres i objeccions que 

poden dificultar la seva implementació. 

3) Estudi de casos d’èxit a través d’entrevistes a empreses que ja han implementat la 

transició cap a la servitització, i que serveixen d’inspiració per analitzar els beneficis i 

els aprenentatges extrets del procés d’implementació.  

4) Generació del present informe que, a banda de difondre el concepte de servitització, 

conté els resultats de la interacció amb les empreses participants. 

5) Preparació d’una campanya de comunicació per difondre els resultats i les 

conclusions del projecte. 
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L’estudi es centra principalment en tres sectors: tèxtil, químic i de mobilitat urbana, degut 

principalment a tres motius. En primer lloc, perquè són sectors d’àmplia tradició i 

representació al territori català, generant un gran nombre de llocs de feina i creant i capturant 

un gran volum d’ingressos. El segon motiu és el potencial impacte ambiental que s’estalviaria 

en aplicació de l’economia circular, tal i com apunta l’informe d’ACCIÓ “L’Economia Circular 

a Catalunya2.” del 2018. Per últim, cal afegir també que, a nivell global, aquests sectors es 

consideren pioners en la implementació de la servitització, i el territori català no n’és una 

excepció.  

 
2 Informe sectorial: L'economia Circular a Catalunya – ACCIÓ (2018). 

Mapeig%20i%20anàlisi%20d’oportunitats%20de%20l’oferta%20de%20solucions%20per%20a%20l’economia%20circular%20a%20Catalunya
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2. LA SERVITITZACIÓ I EL SEU POTENCIAL IMPACTE SOBRE EL 

MERCAT I LA SOCIETAT 

2.1. Context actual 

Les empreses operen en una situació complexa, marcada per limitacions i circumstàncies 

que dificulten la seva activitat i, en alguns casos, amenacen la seva supervivència: 

• L’escassedat de recursos no només desafia la capacitat d’abastiment de les 

matèries primeres necessàries, també causa inestabilitat als mercats que es 

tradueixen en fluctuacions de preus que afecten a la comptabilitat i previsió 

econòmica de les empreses productores. 

• Els models de negoci clàssics tenen una forta dependència del seu volum de 

producció que xoca frontalment amb la realitat de limitació de recursos. 

• Els models productius i de consum lineals, basats en l’usar i llençar, genera una 

gran quantitat de residus que, a nivell d’empresa, es tradueix en costos de 

gestió. La normativa ambiental evoluciona, i projecta models basats en “qui 

genera, paga” amb pressions fiscals cada vegada més fortes, que derivaran en 

grans despeses associades a la gestió de residus. 

• Les normatives ambientals no només estan evolucionant en matèria de residus. 

L’administració, liderada pels ambiciosos objectius de millora propulsats des de 

la Unió Europea, treballa per endurir la legislació ambiental que permeti reduir 

l’impacte dels models de producció i consum: plàstics d’un sol ús, emissions de 

gasos d’efecte hivernacle, etc. 

• Els consumidors tenen una tendència creixent a ser més exigents i a utilitzar la 

variable de la sostenibilitat com a criteri de selecció de les seves compres. Així, 

la sostenibilitat s’ha transformat en una bona oportunitat per aquelles empreses 

que ofereixin un valor afegit als clients, i en un fort risc reputacional per aquells 

que no. 

• Les cadenes de subministrament s’han transformat en complicades xarxes que 

dificulten la seva traçabilitat. Això, a banda de generar un risc derivat de la 

dificultat per detectar pràctiques poc sostenibles, exposa a les empreses a 

majors incerteses lligades a la fragilitat d’una cadena de subministrament 

llunyana i descontrolada. 

• Les crisis sistèmiques són cada vegada més freqüents, i afecten greument a 

l’activitat de les pimes. 

És obvi, doncs, que per a enfortir el teixit empresarial és imperatiu repensar els models de 

negoci per a què siguin més resilients i s’adaptin a la realitat actual. Cada vegada més 
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empreses apliquen la ecoinnovació per a desenvolupar models innovadors i sostenibles com 

la servitització. 

2.2. Què es l’Economia Circular 

L’economia és un model d’administració dels recursos disponibles en sistemes de producció, 

distribució, comerç i consum per satisfer les necessitats humanes. 

 
Figura 1. Diagrama dels models productius i de consum de l'economia lineal. 

El model econòmic actual es defineix com a lineal perquè està basat en extreure matèria i 

energia, produir, consumir i generar residus i emissions.  

 

 

És de sobra conegut que els recursos limitats del planeta i els impactes ambientals negatius 

fan d’aquest model productiu i de consum un model insostenible a llarg termini, que cal que 

deixi pas a una economia orientada a l’assoliment de sistemes de producció i consum més 

eficients i resilients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu, tot optimitzant-ne el 

seu valor. 

Aquest nou paradigma afectarà a tota la cadena de valor (incloent al ciutadà consumidor) i 

adoptarà una visió de cicle de vida que integri la perspectiva social, econòmica i ambiental. 
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Figura 2. Diagrama dels models productius i de consum de l'economia circular. 

 

2.3. Què es la servitització i com està alineada amb l’economia circular 

La servitització és una estratègia d’economia circular enfocada a la transformació dels 

models de negoci cap a propostes de valor basades en l’oferta de serveis en comptes de 

productes. 

Existeixen tres nivells de servitització: 

1. Serveis orientats al producte (ex: servei d’assessorament per fer servir una rentadora 

de la forma més eficient possible).  

2. Serveis orientats a l’ús/accés (ex: bugaderies col·lectives on l’usuari pot fer servir 

rentadores que no posseeix). 

3. Serveis orientats al resultat (ex: pagament pel servei de tenir sempre roba neta). 

El primer nivell de servitització és el més baix, ja que segueix basant-se en la propietat del 

producte. Pels altres dos nivells, l’empresa ofereix un producte a través del seu servei, de 

manera que aquest en comptes d’esdevenir propietat del client, es manté com a actiu de 

l’empresa. la conseqüència més directa és que aquesta empresa vetllarà per elongar-ne la 

vida del producte, en millorarà l’eficiència i n’optimitzarà la producció. 

La servitització és, per tant, un dels sistemes proposat en el marc de l’economia circular que 

incentiva més la durabilitat i reparació dels productes. En conseqüència, assoleix l’objectiu 

de mantenir els materials en circulació i ús el màxim temps possible, allargant així la seva 

vida útil i reduint-ne l’impacte ambiental. Es tracta, per tant, d’una proposta d’estalvi i millora 
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en tot el seu conjunt que té un retorn ambiental positiu, alhora que econòmic i social, com es 

veurà en major profunditat en l’anàlisi dels beneficis d’aquesta estratègia. 

2.4. Estat de l’art de la servitització: els casos més coneguts 

Els exemples de servitització a nivell internacional s’estenen per tota la geografia i es poden 

trobar en cada vegada més sectors productius, tot i que n’hi ha tres que mostren una clara 

tendència pionera en aquest nou model de negoci: el sector tèxtil, el químic i el de mobilitat 

urbana. Els següents apartats fan una breu introducció dels casos més emblemàtics de 

servitització arreu del món. 

2.4.1. Mud Jeans: lloguer de texans 

Des de 2013, Mud Jeans ofereix un sistema de lísing de pantalons jeans, promovent l'ús per 

sobre de la propietat. Els clients, passat un període de 12 mesos, poden decidir si seguir 

utilitzant-los, canviar-los per un altre model o adquirir-los. La garantia de que els pantalons 

seran recuperats, permet maximitzar la qualitat del producte i acreditar-ne el seu reciclatge 

al final de la seva vida útil. 

 
Figura 3. Lloc web de l'empresa MUD Jeans: https://mudjeans.eu/  

 

2.4.2. Sharenow: carsharing 

Sharenow és una aliança entre les conegudes empreses Car2Go i DriveNow, que proporciona 

serveis de carsharing en àrees urbanes d’arreu d’Europa. El carsharing es basa en cobrir la 

https://mudjeans.eu/
https://www.share-now.com/de/en/
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necessitat dels ciutadans de traslladar-se entre dos punts amb vehicles dels que no en son 

propietaris, oferint lloguer per curts períodes de temps (habitualment per hores) amb accés 

fàcil i ràpid mitjançant aplicacions web, que permeten tenir accés als vehicles en qualsevol 

punt en qualsevol moment. 

Així, l’empresa potencia la durabilitat del producte mentre l’usuari s’estalvia el gran cost inicial 

que implica comprar el cotxe, i les despeses fixes que implica la seva propietat. 

 
Figura 4. Interfície de l’aplicació de carsharing Sharenow. 

 

2.4.3. Philips: la llum com a servei 

L’empresa holandesa Philips proporciona serveis d’il·luminació sota el concepte pay-per-lux, 

on el client paga per la llum que utilitza, sent Philips el propietari dels aparells i les 

instal·lacions, que s’ocupa de la seva instal·lació, funcionament i manteniment. 

Conseqüentment, Philips dissenya equips modulars, desmuntables, reparables i 

actualitzables, vetllant per la seva durabilitat i reparabilitat, i assegura que els fungibles es 

reciclin correctament, mentre el client s’allibera de qualsevol responsabilitat de manteniment 

o control. 

2.4.4. Epson: pagar pel que s’imprimeix 

Els paquets Epson Print Performance ofereixen contractes en els què els clients no paguen 

per la compra de cartutxos de tinta, sinó que paguen una quota mensual pel cicle d’ús 

complet de les impressores, adaptada a les seves necessitats d’impressió, segons la qual el 

fabricant assumeix la responsabilitat de reposar consumibles i de realitzar les tasques de 

manteniment necessàries. El model fa servir un software específic que manté un registre de 

les impressions, encarregant nous consumibles tant aviat es detecta que s’estan esgotant. 
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2.4.5. Rolls-Royce: facturar segons hores de vol 

En el sector de l’aviació, Rolls-Royce ha desenvolupat el model TotalCare, que proporciona 

un servei integral per als motors de les aeronaus (transport per a reparació, posta a punt, 

subministraments i manteniment). Això permet a l’empresa, no només retenir el valor dels 

seus motors, sinó també monitoritzar el funcionament dels aparells per fer manteniment 

predictiu, el que redueix considerablement els costos al llarg del cicle de vida del producte. 

2.5. Potencials impactes de la servitització 

El que fa de la servitització una de les estratègies d’economia circular més atractives des de 

tots els punts de vista és, precisament, que té la característica d’alinear els interessos de tots 

els agents implicats en els models de producció i consum. En general, es poden resumir 

aquests interessos en quatre eixos: 

 

L’empresa retén els seus actius, obtenint-ne més valor. 

 

Els consumidors gaudeixen de productes de major qualitat i es despreocupen 

de les responsabilitats associades a la propietat. 

 

El medi ambient rep menys pressió perquè es minimitza l’ús de recursos. 

 

La societat adopta hàbits de consum més sostenibles. 

A priori, és difícil establir una mesura global de l'impacte de la servitització, degut a la 

diversitat de casuístiques en les que es pot aplicar. Però si s’analitzen alguns del exemples 

que ens ofereixen les empreses que ja han aplicat aquesta estratègia, els potencials beneficis 

del canvi de model de negoci són clars: 

• Philips Lighting obté un estalvi d’energia d’entre un 50 i un 60% respecte a models 

tradicionals de venda de lluminària, minimitza els residus gràcies a l’augment de la 

durabilitat fins a un 75% i redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle (231 

tones de CO2eq per a un dels seus principals clients).3 

 
3 Laboratori d’Ecoinnovació – Philips Lighting 

http://www.laboratorioecoinnovacion.com/caso-practico-filtro
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• Mud Jeans compta amb un índex de fidelització dels seus clients del 80%, la 

producció dels seus texans requereix un 78% menys d’aigua que la mitjana del sector, 

i un 61% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.4 

• Epson declara que el canvi del model de negoci els hi ha reportat un 17,9% d’augment 

en les vendes des de 2008, redueixen el temps d’inactivitat dels seus dispositius fins 

a un 66%, minimitzen els residus degut a una optimització de les seves bosses de 

tinta que imprimeixen 75.000 pàgines (71.000 més que el sistema convencional)  i van 

recollir més de 4.200 tones de tinta i més de 12.200 tones de producte fora d’ús per a 

la seva correcta gestió com a residus.5 

• La línia servititzada de RICOH reporta beneficis d’entre un 1,5 i un 2 cops majors que 

els productes convencionals, un creixement de vendes del 5% i una reducció de les 

emissions de fabricació i transport de fins a un 94%.6 

En quant a la vessant ambiental, els potencials impactes de la implementació de la 

servitització afecten de forma positiva als següents aspectes: 

• Reducció de la petjada de carboni (tones de CO2eq). 

• Millora de l’eficiència energètica. 

• Reducció de l’ús de matèries primeres en els processos de producció. 

• Re-valorització de materials usats i de minves, amb la conseqüent disminució de 

residus llençats a abocador i ús de matèries primeres. 

• Elongació de la vida útil dels productes, amb la conseqüent reducció de residus 

llençats a abocador i la reducció del consum de matèries primeres. 

• Increment de la reparació i aprofitament dels productes, amb la conseqüent reducció 

de residus llençats a abocador. 

 

  

 
4 Laboratori d’Ecoinnovació – Mud Jeans 
5 Laboratori d’Ecoinnovació - EPSON 
6 Laboratori d’Ecoinnovació - RICOH 

http://www.laboratorioecoinnovacion.com/caso-practico-filtro
http://www.laboratorioecoinnovacion.com/caso-practico-filtro
http://www.laboratorioecoinnovacion.com/caso-practico-filtro
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3. AFECTACIÓ I OPORTUNITATS DE LA SERVITITZACIÓ A LES PIMES 

CATALANES 

3.1.1. Metodologia: enquesta i anàlisi 

Per tal d’entendre quin és l’interès de les empreses per l’estratègia de la servitització, les 

tendències de desenvolupament, quines oportunitats hi veuen i  quines barreres detecten 

per a implementar-la, s’han recollit les contribucions de 44 empreses a través d’una enquesta 

en línia7, estructurada en els següents eixos: 

• Sostenibilitat i servitització: prioritat que les empreses enquestades concedeixen a 

aquests nous enfocaments.  

• Experiències d’implementació (només aplicable a aquelles organitzacions que ja 

hagin implementat l’estratègia): aprenentatges extrets del procés i resultats 

obtinguts. 

• Reptes i necessitats: quines barreres s’han detectat o dificulten adoptar aquest canvi 

de sistema i què necessitats caldria cobrir per superar-les. 

3.1.2. Caracterització de les empreses participants 

A continuació es presenten una sèrie de gràfics que permeten visualitzar la distribució de les 

empreses que han participat a l’enquesta segons diferents característiques: tipus d’empresa 

(micro, petita, mitjana, gran o autònom/autònoma), sectors als que pertanyen (indústria 

química, tèxtil, mobilitat urbana o altres) i any de creació, Totes les empreses participants són 

catalanes, amb clara dominància d’organitzacions petites, amb més de vint anys 

d’experiència. La distribució dels sectors als que pertanyen s’equilibra entre els tres sectors 

estudiats en profunditat i la resta. Dintre dels sectors prioritaris, la indústria química i la tèxtil 

son els que tenen major representació. 

 
7 Enllaç de l'enquesta. 
 

https://forms.gle/yEVzmebrNZQTxv7M7
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Figura 5. Caracterització de les empreses participants segons tipus, sector y any de creació. 

 

3.1.3. Motivacions de les empreses per la sostenibilitat 

Només un 5% de les empreses enquestades declaren no estar considerant la sostenibilitat a 

cap nivell dintre de la seva activitat. La gran majoria de les empreses ja estan treballant per 

millorar la sostenibilitat i els impactes de la seva activitat, però el radi d’acció d’un 50% d’elles 

es limita a la implementació de petites accions de reducció dels seus impactes. Per altra 

banda, un 11% declara que la sostenibilitat s’integra a un nivell més transversal, a través del 

desenvolupament i implementació de polítiques i projectes, i un 7%, a través d’una estratègia 

de sostenibilitat completa, que inclou polítiques, projectes i accions. Per últim, un 27% dels 

participants afirma que van un pas més enllà, i que consideren la sostenibilitat un dels pilars 

fonamentals sobre els que es recolzen els valors de l’empresa. 

 
Figura 6. Distribució de com les empreses enquestades treballen per millorar la seva sostenibilitat. 
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Quant a les raons que mouen a les organitzacions a treballar per la millora de la sostenibilitat, 

hi ha tres motivacions clarament destacades: la consideració de la sostenibilitat com a valor 

fonamental de l’empresa, la innovació i la millora de la competitivitat de l’empresa. 

 
Figura 7. Distribució de les motivacions de les empreses enquestades per millorar la sostenibilitat. 

 

3.1.4. Implementació de la servitització 

És important tenir en compte que no tot el teixit empresarial coneix l’estratègia de la 

servitització, i així es reflecteix als resultats de l’enquesta: un 39% tenen un coneixement 

superficial, un 18% declara tenir nocions mitges  i un 41% considera que estan molt 

familiaritzats amb aquesta estratègia d’economia circular. Aquestes dades confirmen la 

importància de realitzar jornades de difusió i transmetre coneixement a les empreses sobre 

les oportunitats que la servitització els hi aporta. 

 
Figura 8. Grau de familiarització de les empreses enquestades amb el concepte de servitització. 

 

Amb l’objectiu, doncs, de veure quin impacte pot tenir aquest projecte en la transmissió de 

coneixement i eines de suport que puguin ajudar a les empreses que es troben en el procés 
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de transició, s’ha obtingut informació sobre el grau d’implantació d’aquesta estratègia entre 

les pimes catalanes, especialment en els sectors estudiats. Així, s’ha preguntat als 

participants si el seu model de negoci es basa o inclou aquesta estratègia. En un 25% dels 

casos, la resposta ha sigut negativa, mentre que un 48% està considerant la possibilitat 

d’integrar aquest canvi (41%) o en vies d’implementació (7%), i el 27% restant ja opera amb un 

model de negoci parcial o totalment servititzat. 

 

 

S'ha observat que, dintre del 25% que no inclou la servitització i que tampoc ho està plantejant 

encara com una alternativa de futur, un 55% desconeix per complet el concepte. Això pot 

significar que apoderar aquestes empreses a través de la divulgació de l’estratègia, els hi 

permeti replantejar la servitització com una alternativa viable per la seva activitat. Aquesta 

divulgació forma part dels objectius del projecte ServitiCAT.  

D’aquest 25%, un 27% sí té coneixements amplis sobre servitització, però destaca que el motiu 

de no implementar-la té a veure amb el canvi de cultura empresarial i el del sector al qual 

pertanyen, en aquest cas alimentació i altres sectors. 

Una altra de les conclusions i indicadors és que d'aquelles empreses que sí estan 

implementant la servitització (27%), un 75% han esmentat la innovació com un dels factors 

motivadors., la qual cosa està relacionada amb la posició de marca, les tendències de mercat 

i la percepció dels clients i consumidors. 

Per aquest 27% d’empreses, s’han realitzat un conjunt de preguntes específiques per extreure 

informació sobre la seva experiència en la implementació de la servitització. En primer lloc, 

és interessant distingir la motivació per la qual es va adaptar el model de negoci o si 

l’empresa ja va néixer amb aquesta concepció de cobrir necessitats a través de serveis. Les 

25%

48%

27%

No inclou la servitització

No, però està en procés

Sí, inclou la servitització
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respostes mostren que, entre les empreses servititzades, hi ha una clara dominància 

d’experiències que ja neixen amb aquesta concepció de model de negoci (55%). 

 
Figura 9. Factor desencadenant de la implementació de la servitització. 

Quant als beneficis que aquestes organitzacions han identificat des del punt de vista de la 

pròpia companyia, un 55% de les respostes han apuntat cap a l’obtenció de major valor dels 

seus productes, seguida de l’ampliació del públic receptiu i la promoció de les relacions a 

llarg termini entre l’empresa i el client. 

 
Figura 10. Beneficis de la servitització per l'empresa. 

Des de la perspectiva del client/consumidor, els enquestats manifesten que, els principals 

avantatges que experimenten gràcies a la servitització, són l’estalvi de costos, l’augment de 

la qualitat dels productes, la flexibilitat que comporta aquest model de negoci sobre 

l’alternativa de la propietat de productes i la professionalització dels processos que assumeix 

l’empresa servititzada. 
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Figura 11. Beneficis de la servitització pels clients/consumidors. 

 

3.1.5. Reptes i necessitats 

Per tal d’estar preparats pels reptes que implica la implementació d’un model servititzat, és 

important identificar, per una banda, les barreres que s’han trobat les empreses que ja han 

passat per l’experiència i com les han superat, en cas d’haver-ho fet. 

Barreres Recursos per superar-les 
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Per altra banda, s’han identificat quines són les dificultats que frenen a les empreses amb un 

model de negoci centrat en la venda de productes, evitant que es plantegin la transició cap 

a un model de negoci servititzat. Majoritàriament (32%), s’ha identificat la dificultat de canviar 

una visió orientada a producte arrelada com a principal repte, seguit de la manca de 

preparació interna per un canvi que afecta a tota l’organització (24%). 
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Figura 12. Reptes que frenen a les empreses per implementar la servitització. 

 

Per superar aquestes dificultats, els enquestats han apuntat necessitats que podrien ajudar 

mitigar les barreres i incentivar la transició cap a la servitització. Les empreses assenyalen la 

necessitat de plantejar una transició progressiva, només aplicada a alguns productes 

concrets (49%). Per altra banda, determinen que calen opcions de finançament adaptades al 

canvi de model (44%), cercar nous clients interessats en aquest nou model de negoci (44%) i 

que prioritzin la variable ambiental sobre la econòmica (41%) i fer campanyes de 

sensibilització per proveïdors i clients (39%). 

 
Figura 13. Necessitats per superar les dificultats que planteja la implementació de la servitització. 
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Altres necessitats apuntades per les empreses entrevistades són disposar d’avantatges 

fiscals i de serveis de professionals que puguin ajudar a planificar una estratègia per 

implementar la transició del canvi de negoci. 



 

 

Amb el suport de  
l’Agència de Residus de Catalunya 
 

 
 26 

 
Desenvolupat per 

 

 

 

4. LA SERVITITZACIÓ ALS SECTORS ESTUDIATS 

4.1. Context territorial 

L’any 2015, la Generalitat de Catalunya va publicar una estratègia d’impuls a l’economia verda 

i circular8 amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’un territori més resilient a les crisis 

econòmiques i ambientals, menys dependent dels recursos externs i més inclusiva, establint 

l’economia verda i circular com un dels seus trets diferencials. Aquesta estratègia identifica 

quines són les oportunitats que ofereix l’economia verda i circular en els sectors considerats 

claus per la transformació del teixit productiu català, basant-se en el sectors econòmics 

líders identificats per l’Estratègia per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), 

que apunta a sis àmbits sectorials líders, tal com mostra la Figura 14. 

 
Figura 14. Àmbits sectorials líders definits en la RIS3CAT. 

Per altra banda, un estudi del 2019 elaborat pel Comité Europeu Econòmic i Social senyala 

que les estratègies d’economia circular que més s’apliquen a Catalunya són el disseny, el 

 
8 Impuls a l’economia verda i a l’economia circular – Generalitat de Catalunya (2015) 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
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desenvolupament urbà, el desenvolupament sostenible i les estratègies de reparació i 

reutilització9. Això genera un context molt idoni per aplicar estratègies de redisseny de 

models de negoci que afectin als àmbits sectorials líders. Els sectors de la indústria tèxtil, la 

química i la mobilitat urbana s’ubiquen dintre d’aquests àmbits, tenen impactes ambientals i 

socials molt considerables i compten amb casos d’èxit de la implementació de la servitització 

que poden ser analitzats per a extreure’n aprenentatges. 

Sector tèxtil 

CircE és un projecte europeu Interreg on 8 països pretenen identificar i implantar mesures 

d’economia circular en el sector tèxtil i de begudes. Segons les dades recavades en aquest 

projecte durant l’any 2018, s’estima que a Catalunya es genera un volum de residus tèxtils 

post consum (roba i llar) per habitant de 20,4 kg anualment, equivalent a 153.500 tones de 

residus10. A Espanya, l’Institut Nacional d’Estadística quantifica les emissions de la indústria 

tèxtil en 756,600t de CO2 eq. a Espanya al 201711. 

Sector químic 

L’any 2017, les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya produïdes per l’industria 

química van ser de 4.207.000 t de CO2 eq.. És important esmentar que la indústria química 

catalana representa al voltant del 45% del volum de negoci de l’industria química Espanyola, 

i està representat per 758 empreses12. 

Sector de mobilitat urbana 

Un estudi del CEDEX sobre emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al transport13, 

apunta que les emissions de GEH de la mobilitat urbana a Espanya ascendeixen a 35.000.000 

t de CO2 eq, de les quals un 87% corresponen al desplaçament de persones i un 13% al 

transport de mercaderies. Només el cotxe és responsable de més de tres quartes parts del 

total de les emissions del sistema de mobilitat urbana (75,5%). 

4.2. Metodologia: entrevistes i anàlisi 

 
9 Estratègies i fulls de ruta d’economia circular a Europa: identificació de sinèrgies i potencials de 
cooperació i construcció d’aliances – European Economic and Social Committee (2019) 
10 Projecte europeu CircE – La Generalitat (2019) 
11 Comptes d’emissions a l’atmosfera per rames d’activitat.- Instituto Nacional de Estadística (2017). 
12 La industria química a Catalunya – ACCIÓ (2018) 
13 Recomendaciones para la estimación de las emisiones de GEI en la evaluación ambiental de planes 
y proyectos de transporte - CEDEX (2015) 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/circular-economy-strategies-and-roadmaps-europe-study
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/circular-economy-strategies-and-roadmaps-europe-study
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20190319_resultats-del-projecte-circe
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t26/p084/base_2010/serie/l0/&file=01001.px&L=0
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/pindoles/quimica_pindola_sectorial_2018.pdf
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CETA/LINEAS/Proyectos_realizados_CC_y_EA.htm
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CETA/LINEAS/Proyectos_realizados_CC_y_EA.htm
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Per tal d’estudiar amb major profunditat els tres sectors escollits, s’han realitzat entrevistes a 

10 empreses que tenen experiència en la transició cap a models servititzats, i a 2 figures 

expertes en la innovació i el disseny, per a proporcionar un punt de vista transversal sobre 

les tendències d’implementació de la servitització. Aquestes entrevistes s’han estructurat en 

base als següents blocs: 

i) Introducció i dades de l’empresa. 

ii) Context-relació amb la sostenibilitat, l’economia circular i la servitització. 

iii) Relació amb els diferents agents de la cadena de valor. 

iv) Principals resultats. 

v) Beneficis ambientals, socials, empresarials i pel consumidor. 

vi) Barreres i oportunitats. 

4.3. Entrevistes a empreses   

Aquest apartat presenta les conclusions extretes durant la fase de realització d’entrevistes, 

on s’ha dialogat amb empreses que ja han implementat la servitització, que estan en fase 

d’implementació o que han estudiat com podrien dur-la a terme. En total, s’han realitzat 10 

entrevistes, distribuïdes com segueix: 

• 2 empreses del sector de la mobilitat urbana. 

• 2 empreses del sector químic. 

• 4 empreses del sector tèxtil. 

• 1 empresa que fabrica material de protecció industrial, altament vinculada al sector 

de la mobilitat urbana. 

En la seva majoria, les organitzacions provenen del territori català o hi tenen una seu 

d’operacions. Tanmateix, per tal d’obtenir un ventall més ampli de respostes i tenir 

l’oportunitat de conèixer i analitzar el màxim número de casos possible, s’han inclòs altres 

experiències del territori Espanyol. 
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Figura 15. Empreses entrevistades. 

4.3.1. Som Mobilitat 

Sector: mobilitat urbana 

Descripció de l’empresa 

Som Mobilitat és una societat cooperativa catalana sense ànim de lucre, dedicada al lloguer 

de vehicles elèctrics compartits (carsharing). 

Context i desenvolupament de la servitització 

Som Mobilitat neix al 2016 amb l’objectiu d’impulsar totes aquelles accions o projectes que 

contribueixin a la mobilitat sostenible i a la reducció de l’acumulació de vehicles a les ciutats.  

Compta amb més de  2.000 socis i opera únicament a Catalunya, ja que aposta per la mobilitat 

local. A nivell internacional han constituït una cooperativa de segon grau europea que ofereix 

tots els serveis tecnològics necessaris per ajudar a la creació i a l’explotació dels serveis de 

carsharing  a les  cooperatives locals que operen el servei. 

Som Mobilitat promou els desplaçaments a peu, en bicicleta i fent ús dels transports públics. 

Per la resta de trasllats, proporciona grups de mobilitat (hubs) per cobrir les necessitats de 

mobilitat amb vehicle a motor, mitjançant el lloguer de vehicles elèctrics compartits. 

Actualment aquests hubs incorporen majoritàriament cotxes elèctrics compartits però 

confien en ampliar-ho en un futur i incorporar : bicicletes, cargobikes i furgonetes. Més enllà 

de promoure la mobilitat compartida, Som Mobilitat pretén conscienciar sobre la importància 

de reduir el consum. 
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Els usuaris del servei no són només ciutadans particulars, sinó que també inclouen entitats 

públiques, així com serveis compartits entre ajuntaments i ciutadans. 

Principals resultats 

Es comptabilitza una mitjana de 10 usuaris per cotxe (els indicadors oscil·len entre 8 i 14), amb 

el corresponent estalvi de consum de materials i energia relacionats amb els vehicles no 

fabricats. Per altra banda, la promoció de la reducció de desplaçaments i el foment dels 

trajectes a peu i en bicicleta, suposa un estalvi de consum de combustibles (2,35 kg de CO2 

evitats per cada litre de gasolina i 2,64 kg de CO2 evitats per cada litre de gasoil)14. 

Tot i les reticències inicials, el projecte ha percebut una tendència a traspassar les barreres 

culturals per optar a l’accés al producte com a alternativa a la tenir-lo en propietat. 

Beneficis 

Els beneficis ambientals del projecte es basen en quatre pilars: 

• Mobilitat elèctrica. 

• Servitització: reducció de productes al mercat. 

• Aposta per la qualitat i la durabilitat del producte. 

• El model de tarifes per ús promou que els usuaris replantegin la necessitats dels 

desplaçaments. 

Econòmicament, el model permet a l’usuari estalviar l’alta inversió que requereix la compra 

d’un vehicle, al temps que proporciona la flexibilitat de poder adaptar la despesa a l’ús real 

dels vehicles. Aquesta flexibilitat és important en un context de transició, canvi i incertesa, 

amb cicles econòmics curts que obliguen a l’usuari a cobrir necessitats de forma ràpida i fàcil 

d’adaptar. 

Des del punt de vista de comunitat, l’impuls del carsharing per part de l’administració pública 

genera un impacte local positiu en el municipi, i permet donar un valor afegit als vehicles 

utilitzats pels ens públics, que poden ser utilitzats també per la ciutadania. Aquest ús 

compartit contribueix a millorar les relacions entre administració i ciutadania, que pot fer ús 

dels vehicles finançats amb els seus impostos.  

Barreres i aprenentatges 

 
14 Font: IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía). 
http://coches.idae.es/consumo-de-carburante-y-emisiones  

http://coches.idae.es/consumo-de-carburante-y-emisiones
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La baixa cultura de compartir recursos dificulta el canvi de paradigma, no només en el cas 

de la ciutadania, sinó també en el de les administracions públiques, que no tenen els seus 

models de contractació adaptats al concepte de compartició de vehicles i demostren certa 

reticència als canvis. No obstant, els ens públics poden ser aliats en l’impuls del canvi com a 

agents contractants. 

L’aspecte financer és fonamental per a la implementació de la servitització, ja que l’empresa 

ha de ser posseïdora dels actius, el que implica tenir més múscul financer que permeti 

complir els objectius econòmics de l’empresa, recuperant la inversió inicial de forma gradual. 

És també clau la digitalització del model, per tal d’ajudar a segmentar els usuaris i oferir 

experiències personalitzades, així com per poder automatitzar processos i, per tant,  afegir 

valor al servei i fer un model de negoci més viable. 

4.3.2. SCOOT 

Sector: mobilitat 

Descripció de l’empresa 

Scoot és una empresa de vehicles elèctrics compartits (bicicleta i motos), situada a 

Barcelona, San Francisco i Santiago de Xile. 

Context i desenvolupament de la servitització 

L’empresa va començar a treballar fa 20 anys, quan l'ús de vehicles compartits i la gestió a 

través d'una aplicació, era un concepte molt complex i llunyà. 

El fundador era un urbanista que apostava per fer ciutats més habitables, eliminant 

contaminació i espai dels vehicles, i va pensar que l'ús compartit de vehicles elèctrics era la 

solució. 

Va començar a San Francisco, i després va voler implementar-ho a Barcelona. Per això, i 

perquè creu en la mobilitat local, van muntar una seu amb proveïdors, i contractes totalment 

locals, per a seguir amb el fil de la sostenibilitat. 

Principals resultats 

S’havia avançat molt, però també hi ha hagut moltes altres empreses fent el mateix, mentre 

els ciutadans continuen utilitzant els seus vehicles privats. 

L'administració ha d'assumir que són uns anys en què hi ha tant els cotxes privats, com els 

vehicles compartits, però això és un risc. 
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Ara, la nova normativa que va començar al desembre del 2019 ha fet que tan sols es tinguin 

400 llicències i sigui molt difícil sostenir el negoci a nivell econòmic. 

Beneficis 

El benefici principal és aconseguir ciutats més habitables, amb menys vehicles, que ocupin 

menys espai i que tinguin menys emissions. 

Ambientalment, els beneficis del model se sostenen per un banda, en l’ús del vehicle elèctric. 

A més, en ser compartit, es redueix la utilització de l'espai públic per a aparcament, així com 

l'ús de recursos de fabricació.  

Per altra banda, el disseny i ús de vehicles petits i lleugers disminueix els recursos materials 

utilitzats i redueix l’espai utilitzat per la mobilitat (actualment, el 66% de l'espai habitable en 

una ciutat està ocupat pel cotxe, deixant només un terç per a les persones). 

La reducció de l’espai utilitzat pels vehicles i la disminució en nombre, descongestiona la 

ciutat, reduint la pèrdua de temps en desplaçaments dels ciutadans. 

Barreres i aprenentatges 

En un futur, l'economia compartida serà més eficient que el model convencional. Ningú és 

conscient, al comprar un cotxe particular, de quant costa cada trajecte. Però en el transport 

influeixen dos factors: temps i diners.  Actualment, els costos de la mobilitat compartida no 

es poden optimitzar més, pel que encara resulta un servei car., Per això, cal ser capaços de 

generar infraestructures a les ciutats que promoguin la mobilitat ecològica amb vehicles 

elèctrics i bicicletes que resultin més ràpids i econòmics que el transport particular. 

Amb la crisi de la COVID-19 s'ha demostrat que una Barcelona sense col·lapses és possible. 

. Així doncs, tallar carrers al trànsit també fomentaria l’ús de vehicles compartits en detriment 

a l’ús dels privats. Un exemple d'això és la ciutat de Zurich, on és més ràpid arribar amb bici 

o patinet que amb cotxe. 

Per habitar en una ciutat sense contaminació, cal prendre mesures que involucrin tots els 

actors, i cal que estiguin impulsades per les institucions. Per a això, facilitar la mobilitat 

alternativa i dificultar la mobilitat privada és un primer pas per abordar la transició cap a un 

nou model de ciutat. 

Per altra banda és important que les ciutats prenguin la responsabilitat de generar iniciatives 

adaptades a les seves necessitats per esdevenir més habitables, alhora que divulga i educa 

al ciutadà. 

4.3.3. Axioma Solucions 
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Sector: tèxtil 

Descripció de l’empresa 

Axioma és una empresa catalana de Mútua Terrassa que ofereix serveis i suport sanitari a 

empreses de l’àmbit de la salut, majoritàriament hospitals.. 

Context i desenvolupament de la servitització 

Axioma treballa rentant roba d’hospitals i esterilitzant útils sanitaris (material quirúrgic –

bisturís, pinces, etc.– i cobertura quirúrgica –bates, pijames, cobertura). En la modalitat de 

treball convencional, el client és propietari de la roba i el material, mentre que en el model 

servititzat, Axioma és propietària de la roba i els útils sanitaris, proporcionant els materials 

com a proveïdor de útils reutilitzables. Un cop els productes han sigut utilitzats, Axioma posa 

en marxa un sistema de logística inversa per a recuperar-los, netejar-los, reacondicionar-los 

i, si cal, esterilitzar-los per al següent ús. 

Principals resultats 

La sostenibilitat comença a tenir un pes important per la societat i l’administració ha iniciat el 

procés de tenir en compte, no només el preu, si no també l’impacte de les seves 

contractacions. Axioma ha aconseguit obtenir beneficis empresarials, ambientals i socials 

mitjançant la servitització, oferint servei de neteja i esterilització de cobertura 

quirúrgica/bates reutilitzables a un total de 12 hospitals. 

Beneficis 

Un dels beneficis d’aquesta servitització és la professionalització dels processos de 

bugaderia i esterilització dels útils sanitaris, evitant que els serveis hospitalaris incloguin cap 

activitat que no estigui relacionada amb la salut dels seus pacients. Això permet alliberar 

hores de personal sanitari qualificat per altres tasques i descarregar a l’hospital de les 

responsabilitats associades al servei, compensant els costos extra que puguin suposar la 

logística i l’IVA derivats de la contractació externa. 

El client percep a més beneficis relacionats amb la qualitat del servei, assumit per una 

empresa especialitzada que passa uns controls de qualitat i que proporciona garanties de 

servei, evitant el trencament d’estocs. 

Ambientalment, els beneficis són clars. L’assumpció d’un determinat servei per una empresa 

dedicada i professional, permet optimitzar els processos i disminuir el consum d’energia i 

aigua. A més, l’aposta pel material reutilitzable evita la fabricació de consumibles, que es 

tradueix en una reducció de consums i de residus. Concretament, s’estima que l’impacte del 

teixit reutilitzable és entre 2,2 i 6,5 vegades inferior al d’un sol ús. A més, la servitització implica 
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apostar per un model de proximitat, que aporta beneficis ambientals, econòmics i socials al 

territori. 

Barreres i aprenentatges 

En l’àmbit hospitalari, cal incidir en l’avantatge que representa descarregar als hospitals de 

tots aquells serveis que no tinguin a veure directament amb el tractament dels seus pacients, 

per traspassar la barrera inicial del model de negoci tradicional i deixar de funcionar per 

inèrcia. 

Un dels principals reptes és la logística inversa, que inclou la recuperació de tot el material 

utilitzat, per evitar pèrdues econòmiques i problemes d’estoc. Aquesta, tenint en compte la 

quantitat de professionals sanitaris aliens a Axioma que fan ús dels seus productes, és una 

tasca complicada, que requereix d’una part pedagògica on conscienciar als usuaris de la 

importància de reutilitzar i, de l’altra, de sistemes de gestió i control per a que estiguin obligats 

a deixar la roba i el material en punts concrets per a rebre el recanvi. 

Moltes empreses, tot i ser conscients de la necessitat de migrar cap a aquest model, no ho 

fan perquè és un canvi complex i prefereixen no canviar una forma de treballar que els hi 

funciona, però que en la crisi del COVID ha quedat palès que la garantia de servei i 

disponibilitat de productes és bàsic i esdevé crític. El problema és que quan el seu 

model/producte deixi de funcionar, no estan preparats pel canvi. 

4.3.4. ARPE 

Sector: tèxtil 

Descripció de l’empresa 

ARPE és una empresa Barcelonina dedicada a la fabricació de teixits de microfibra, amb una 

àmplia trajectòria en la inclusió de la sostenibilitat com a valor fonamental de la seva activitat. 

Context i desenvolupament de la servitització 

Fonamentat en dos dels seus principals pilars, la sostenibilitat i la innovació, va néixer un 

projecte de servitització consistent en recuperar les tovalloles de microfibra dels seus clients 

(gimnasos) per dona’ls-hi una segona vida com a draps de neteja. 

El projecte es va implementar en forma de pilot, recuperant les tovalloles d’un dels seus 

clients principals de centres esportius i es va intentar comercialitzar el producte de segona 

vida resultant per tres vies diferents: 

• Empreses de neteja. 
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• Supermercats. 

• Indústria automobilística. 

El resultat va ser que, tot i trobar molt bona predisposició inicial per adquirir el producte de 

segona vida com a draps de neteja, proporcionant el valor afegit de la seva procedència, no 

es van assolir un número de comandes suficients com per a poder escalar la prova pilot 

desenvolupada. 

Principals resultats 

Degut a les dificultats trobades, el projecte d’escalat de la prova pilot, ha quedat pausada. 

Tot i així, els aprenentatges extrets del procés d’implementació, resulten molt valuosos per 

a visualitzar les barreres que poden experimentar-se a l’hora d’afrontar un projecte de 

servitització. 

Barreres i aprenentatges 

Econòmicament, les despeses de recollida i la gestió de la logística inversa són un element 

important a tenir en compte en la implementació de la servitització. A més, cal assegurar la 

recuperació del 100% dels productes, per evitar pèrdues econòmiques o problemes d’estocs. 

Per altra banda, el càlcul de les quotes va representar una dificultat afegida, ja que el 

cobrament en base a l’adquisició de productes és molt més fàcil i directa, i l’empresa disposa 

d’àmplia experiència per a calcular-les segons aquest model. 

Cal estudiar quines són les empreses objectiu del model de negoci, ja que en determinats 

sectors i per alguns productes, trobar potencials clients pot resultar difícil si no creuen en el 

projecte i visualitzen els beneficis que els hi aportarà a llarg termini, si tenen les compres 

molt centralitzades en proveïdors únics os si el ritme de servei que necessiten és molt 

constant i no pot assegurar-se amb un model de negoci que depèn de la generació de 

residus. 

4.3.5. Ecodicta 

Sector: tèxtil 

Descripció de l’empresa 

Ecodicta és una empresa de fashion sharing de Madrid nascuda fa tres anys amb l’objectiu 

de compartir roba i transformar la indústria d’aquest sector per a reduir l’impacte negatiu que 

genera sobre el planeta. 

Context i desenvolupament de la servitització 
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La necessitat de desenvolupar un model de negoci basat en l’accés a la roba en comptes de 

en la seva propietat va sortir quan els seus creadors van haver de viure durant un temps a 

Mèxic, on van haver de comprar roba que sabien que no podrien portar de tornada. Van 

descobrir que a Estats Units, l’opció de cobrament per ús, ja era una realitat en 

desenvolupament, pel que van decidir implantar-la a Espanya. 

Principals resultats 

En l’actualitat, Ecodicta compta amb 200 sòcies (que han sofert una disminució durant 

l’època de confinament), i amb acords subscrits amb unes 40 marques de roba espanyoles 

que participen en el projecte com a productores de la roba que Ecodicta comercialitza. De 

moment, el seu públic són dones conscienciades amb la sostenibilitat i dones que volen 

canviar d’armari cada cert temps. 

Beneficis 

Les consumidores es beneficien de la flexibilitat que el model de subscripció els hi ofereix, 

alhora que redueixen l’impacte ambiental dels seus armaris. La relació a llarg termini amb les 

clientes proporciona un entorn de confiança i permet a Ecodicta reduir les despeses en 

màrqueting, que queden cobertes perquè es posa tot el focus en l’atenció al client. 

Les marques de roba que comercialitza Ecodicta es beneficien d’aquest model de negoci de 

tres formes: 

• Formar part del projecte és una acció que entra dintre de la Responsabilitat Social 

Corporativa de les empreses. 

• Per les empreses més petites, Ecodicta contribueix al màrqueting i la visibilització de 

les marques. 

• Recolzament en la transició cap a la sostenibilitat, per a evitar quedar-se només en 

el concepte de la sostenibilitat dels materials, sinó integrar-la de manera transversal 

a tota la cadena de valor. 

La col·laboració amb les empreses del sector que els hi proporcionen les peces de roba, 

donant suport per a implementar la transició cap a la sostenibilitat, els hi ha permès generar 

un ecosistema d’organitzacions afins en un marc de col·laboració, que els hi ajuda en temes 

de màrqueting. 

Barreres i aprenentatges 

La mentalitat d’usar i llençar va ser una de les barreres més important en els seus inicis, quan 

la sostenibilitat encara no era un concepte estès als mitjans. La dedicació de recursos per 

donar visibilitat al missatge de pagar per gaudir i no per posseir, afegit al canvi de mentalitat 
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col·lectiu que comença a posar el focus en la sostenibilitat de la seva roba, han consolidat el 

projecte. 

Per altra banda, la logística inversa és la part més complicada del model de negoci de 

servitització, perquè les entregues i recollides de paquets a particulars no són possibles si la 

clienta no es troba al seu domicili. A això s’afegeix el desgast de la roba que es retorna, tot i 

que en general les clientes solen tenir molta cura de les peces. 

És important que la legislació i les normatives evolucionin per donar recolzament a les 

empreses que estan realment compromeses amb la transició cap a un model circular i de 

decreixement. 

La relació més estreta amb el client permet obtenir feeback més directe i de major qualitat, 

que cal tenir en compte per orientar el servei al client. 

És més complicat que marques més grans i ben consolidades s'atreveixin a implementar 

models disruptius com la servitització, ja que tenen una tendència més reactiva i 

conservadora que dificulta que s’embarquin en nous projectes. 

4.3.6. SKFK 

Sector: tèxtil 

Descripció de l’empresa 

SKFK és una empresa basca de moda slow per dones, que defensa una moda femenina més 

sostenible i justa. 

Context i desenvolupament de la servitització 

L’empresa va començar a treballar en sostenibilitat al 2009 diagnosticant els seus impactes 

ambientals. La seva trajectòria creixent en millorar el seu rendiment ambiental i la seva 

convicció de que el principal problema de la indústria de la moda és el sobreconsum, els ha 

portat a implementar el concepte de servitització com a Circular Closet, una línia de negoci 

iniciada al 2019 i basada en el lloguer de looks de roba, on les clientes poden seleccionar 

looks dissenyats per estilistes SKFK mitjançant una subscripció mensual. 

Principals resultats 

SKFK ha realitzat un estudi intern que indica que la logística afegida que implica el model de 

negoci servititzat de Circular Closet representa únicament un 2,2% de les emissions totals de 

CO2 del cicle de vida d’una peça de roba. Així, aquest increment queda altament compensat 
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per les emissions estalviades en la producció de noves peces i la gestió dels residus que el 

model servititzat no genera, que poden representar fins a un 75% de l’impacte total. 

Beneficis 

L’accés a les peces de roba SKFK mitjançant quotes mensuals permet ampliar el públic 

receptiu, amb menys poder adquisitiu però amb alta consciència ambiental (per exemple, un 

sector més jove de la població), competint amb els preus del Fast Fashion, però oferint peces 

de roba de qualitat, duradores i amb un model més sostenible. 

Per altra banda, SKFK es beneficia de la relació a més llarg termini amb les clientes, donat 

que rep un feedback de qualitat que els pot ajudar molt al seu procés de millora contínua. 

Aquesta és una informació molt valuosa que no s’obté de forma directa en el model 

convencional de venda de productes si no es fan campanyes específiques de valoració de la 

marca. 

Barreres i aprenentatges 

Tot i que els països del nord d’Europa estan mentalment més oberts al canvi de paradigma 

que implica passar d’un model de propietat a un de lloguer, s’ha detectat que a Espanya hi 

ha una tendència i interès creixents.  

És important tenir clar quin serà el públic objectiu del servei abans de començar a 

implementar-lo. En questa línia, SKFK va realitzar un estudi per a identificar a les potencials 

consumidores, per a poder dissenyar un servei que s’adeqüés a les seves necessitats. 

La logística és un dels punts més complicats de la implementació de la servitització, 

especialment perquè és un altre negoci que no entra dintre del know-how de l’empresa. Per 

aquest motiu, SKFK treballa amb una empresa especialitzada que gestiona la logística del 

projecte. 

També és important tenir en compte que cal alinear a tots els canals de venda amb el nou 

model, pel que cal especificar en què els hi beneficia i com es complementa amb la seva 

activitat. 

Finalment, l’aprenentatge de que la qualitat del servei al client és clau, es fa molt més evident 

en el model servititzat, donat que la relació amb el client s’allarga i es fidelitza, pel que 

l’experiència de Circular Closet ha de ser perfecta per aconseguir aquestes relacions a llarg 

termini. 

4.3.7. Cleoveo 

Sector: tèxtil 
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Descripció de l’empresa 

CleoVeo és una empresa val·lisoletana de roba de nadons que aposta per la moda sostenible, 

amb teixits 100% orgànics i que treballa per assolir un model de negoci transparent i circular. 

Context i desenvolupament de la servitització 

L’empresa es va inspirar en una marca noruega que ven i lloga paquets de roba de segona 

mà per nens. En el sector tèxtil, la roba sostenible té un preu més alt, més assumible en el 

cas dels adults, que compten amb una talla molt més estable. La talla constantment canviant 

dels nadons dificulta l’accés econòmic de les famílies a la roba sostenible pels més petits de 

la casa. 

En l’actualitat, CleoVeo està implementant el servei de lloguer d’un dels seus productes 

estrella: els pantalons de peto (granotes) ajustables, proporcionant als clients l’opció de tenir 

sempre el model i la talla que el nen necessiti, a canvi d’una quota mensual.  

Principals resultats 

El servei de lloguer encara està en fase d’implantació. 

Barreres i aprenentatges 

La cultura del fast-fashion està fortament integrada en la nostra societat, el que fa que sigui 

difícil superar aquesta barrera i plantejar el lloguer com a una alternativa. Cal afegir-hi la 

barrera mental que encara existeix per vestir als nadons amb roba prèviament utilitzada. 

A nivell econòmic, la servitització representa un repte per a les petites empreses. Per una 

banda, perquè requereix una alta inversió inicial, en actius i en màrqueting, per a poder arribar 

a un públic més ampli i superar les barreres culturals de compartir roba. Per l’altra, donat que 

la matèria primera amb certificacions de sostenibilitat és cara i el procés de fabricació, en el 

cas de CleoVeo, és molt manual, els marges de benefici són molt ajustats. 

La servitització pot representar un repte a nivell logístic per les empreses petites, ja que cal 

tenir en compte que, per a que el servei de recollida, neteja i reacondicionament no sigui 

deficitari, cal tenir volums de venda suficientment alts. D'altra banda, per empreses petites, 

és més fàcil canviar l’estructura i fer modificacions, atès que les decisions depenen de menys 

persones. 

Finalment, el sector de la moda té una forta manca de regulació, i les certificacions de 

sostenibilitat són privades, el que fa dubtar de la seva objectivitat alhora que impedeix que 

petites marques que aposten per les bones pràctiques ambientals i socials puguin assumir 

el seu cost. 
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4.3.8. SAFECHEM 

Sector: químic 

Descripció de l’empresa 

Com a empresa de serveis en el sector químic, SAFECHEM és un proveïdor experimentat de 

solucions per a l’ús segur i sostenible de dissolvents en aplicacions de neteja de peces 

industrials, neteja tèxtil i assajos d’asfalts. 

Context i desenvolupament de la servitització 

SAFECHEM, ara una empresa independent, va ser fundada inicialment per DOW (The Dow 

Chemical Company) al 1992, a Alemanya, on les normatives ambientals van començar a ser 

més estrictes pel sector industrial, el que conjuntament amb l’optimització de processos de 

la indústria, feia preveure una disminució en el consum de productes químics. 

Per adaptar-se a aquesta disminució de vendes i dotar als processos de neteja industrial 

d’una major eficàcia i un millor rendiment ambiental, SAFECHEM va dissenyar la servitització 

del subministrament de dissolvents: “l’arrendament químic” (chemical leasing). Aquest 

concepte implica que no es ven el producte, si no la funció que compleix: els seus clients no 

volen dissolvents, necessiten que les peces dels seus processos estiguin netes. El seu servei 

COMPLEASE ofereix un paquet personalitzat en funció de les necessitats del client per una 

tarifa fixa mensual. A més, aquest servei és un circuit tancat que permet mantenir el control 

del producte i gestionar-lo al final de la seva vida útil. 

Principals resultats 

SAFECHEM ha aconseguit implementar un canvi de paradigma des d’un model de negoci 

orientat al volum de dissolvents fins a un orientat al rendiment del producte. Amb el 

COMPLEASE™, alguns clients han experimentat una reducció en l'ús de dissolvents del 93%, 

mentre aconsegueixen una utilització de la màquina del 99%. A nivell mundial, SAFECHEM 

ofereix els seus productes i serveis a més de 5000 clients de diverses indústries que van des 

de l'aeroespacial i l'automoció fins a les tecnologies mèdiques, el transport i l'energia. 

Beneficis 

Aquest model de lísing de productes químics integra l'incentiu per ajudar les empreses a 

optimitzar el procés de neteja i reduir el consum de dissolvents: com més eficient és el procés 

de neteja, es pot aconseguir més amb menys recursos (productes químics). Com a resultat, 

totes dues parts es poden beneficiar de la reducció del consum de productes químics i la 
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consegüent millora en costos. Aquest model de servei estimula també la millora contínua i 

la innovació. 

La reconversió de la inversió en neteja en una quota mensual facilita la planificació financera 

i fomenta la col·laboració proveïdor-client a llarg termini. 

L’optimització del procés no només comporta beneficis econòmics. La minimització de 

pèrdues i la reducció del consum de productes químics implica una reducció d’emissions i 

de generació de residus. Per altra banda, el control total del producte per part d’una empresa 

especialitzada millora la gestió de riscos i la reutilització i reciclatge de dissolvents. 

A nivell social, la servitització aporta un ambient de treball més segur i saludable, sensibilitza 

als treballadors dels riscos ambientals i socials de la incorrecta gestió de productes químics 

i minimitza l’impacte de la indústria química en el territori, assegurant a l’hora el compliment 

de la normativa. 

Barreres i aprenentatges 

El sector industrial és especialment reticent a un canvi de model cap a la servitització, donat 

que té arrelat el model de producció centrat en productes, orientat als preus i no als costos i 

majoritàriament reactiu. 

Cal tenir en compte la interacció dels diferents canals de distribució amb la servitització: és 

important que les empreses dedicades a la distribució del servei estiguin alineades amb el 

model de negoci. 

L’organització interna dels potencials clients pot dificultar l’adopció del model si els diferents 

departaments treballen en sitges i tenen comptabilitats de processos separades i amb 

plataformes IT de gestió poc flexibles, ja que la servitització pot englobar el pressupost de 

diferents departaments i té un mètode de pagament diferent al model convencional. 

Per últim, cal tenir en compte que en els períodes de crisi o de baixa inversió, les empreses 

industrials solen adoptar un mode de supervivència. En molts casos, aquest mode encara té 

associades les accions per a millorar el seu rendiment ambiental amb actuacions supèrflues 

i no prioritàries. 

4.3.9. VENVIROTECH 

Sector: químic 

Descripció de l’empresa 
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Start-up catalana que neix al 2018 i que es dedica a vendre el servei de tractament de residus 

orgànics per a convertir-los en bioplàstic (Polyhydroxyalcanoat), caracteritzat per ser produït 

per bacteris. A l’actualitat, està formada per 20 treballadors.  

Context i desenvolupament de la servitització 

Des dels seus inicis, Venvirotech es dedica a la producció d’un bioplàstic biodegradable a 

partir de residus orgànics. Per aconseguir-ho, utilitza bacteris que s’alimenten del residu i que 

produeixen el bioplàstic com a reserva energètica. 

Per materializar-ho, Venvirotech porta una planta mòbil a les instal·lacions del client, 

coneguda com a VE-BOX, de forma que el tractament de residus es produeix in situ i s’adapta 

a les necessitats del client. 

Una vegada realitzat el tractament de residus i obtinguda la matèria primera de bioplàstic, 

alguns clients la utilitzen directament per als seus processos de producció en els que fan 

servir plàstic. Pels casos en que el client no està interessat en la matèria resultant, 

Venvirotech la ven a altres clients. 

Donat que Venvirotech és una empresa molt jove, el projecte segueix en constant evolució 

Principals resultats 

Encara està en desenvolupament, però ja tenen grans subscriptors del sector agroalimentari. 

Beneficis 

Els clients de Venvirotech reben un servei adaptat a les seves necessitats (tipus de residu, 

quantitat, instal·lacions, etc.). Per altra banda, gestionar els residus mitjançant aquesta 

tecnologia, és una acció d’economia circular per revaloritzar els seus residus, que pot 

incloure’s dintre de la seva estratègia de sostenibilitat, i que aporta un valor comunicable de 

cara al client i/o consumidor. 

Així, la revalorització de residus alimenta simultàniament les polítiques de sostenibilitat de 

Venvirotech i dels seus clients. 

Barreres i aprenentatges 

Una de les majors barreres és que cal proporcionar un servei més econòmic que la 

competència, donat que gran part del sector industrial encara té una visió centrada en el cost. 

Com a aprenentatge, és molt important explicar als potencials clients els beneficis que els hi 

aportarà l’ús de residus com a recursos a través de la revalorització. 
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4.3.10. Grupo Urvina  

Sector: Peces de roba/utensilis de protecció industrial 

Descripció de l’empresa 

Empresa que es dedica a la gestió integral de la família de EPIs i vestuari. 

Context i desenvolupament de la servitització 

L’empresa va començar fabricant guants de cuir al 1959, assolint dues fites de 

desenvolupament: 

• La primera fita, al 1969, quan van integrar totes les famílies d’equips de protecció 

individual per adaptar-se als requeriments de la indústria de l’automoció. 

• La segona, al 1981, quan van evolucionar per incloure un model basat en el servei: 

inicialment enfocat a l’assessorament i l’assistència tècnica de l’ús de serveis de 

protecció, per finalment, cobrir la recuperació i reacondicionament dels EPIs. En 

aquest punt, deixa de tenir tanta importància el producte, i cobren protagonisme les 

necessitats del client (on, quan i quants). 

El model de Urvina consisteix en recollir, recuperar, reacondicionar i tornar a entregar els EPIs 

utilitzats, que es tracten mitjançant processos de rentat industrial específics pels diferents 

equips, per restituir les propietats perdudes a causa de la brutícia.  

Principals resultats. 

L’aplicació de la servitització com a estratègia d’economia circular els ha permès obrir-se pas 

principalment al sector automobilístic, tot i que també s’estan expandint a altres sectors. 

Malgrat que també venen producte, el seu posicionament estratègic no és com a 

competència d’empreses fabricadores, i, de fet, s’han generat sinèrgies amb algunes 

d’aquestes empreses per a extreure informació de com els seus productes poden ser 

dissenyats per a ser més fàcilment recuperables.  

Beneficis 

Urvina vetlla per la seguretat dels treballadors un cop els EPIs han sigut utilitzats, assumint 

la responsabilitat no coberta pels fabricants. 

Ambientalment, els clients eviten la gestió de residus derivada dels EPIs, que queda 

assumida per Urvina, i milloren la petjada hídrica i de carboni relacionada amb el 

subministrament de materials de protecció en més d’un 60%. Per exemple, la fabricació d’un 

guant requereix 200l d’aigua, mentre que la seva recuperació, només 0,02l. 
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També es produeix una millora de cost/benefici. El preu per rentar un guant de protecció sol 

ser un terç o un quart respecte a la compra de material nou. 

Barreres i aprenentatges 

Els responsables de Prevenció solen tenir reticències inicials sobre la fiabilitat dels seus 

processos de recuperació i sobre el nivell de protecció dels equips recuperats. Aquesta 

dificultat, que se’ls hi presentava majoritàriament a l’inici de la seva trajectòria, es pot superar 

més fàcilment a l’actualitat, donat que la qualitat dels resultats és demostrable. 

Els sindicats de treballadors han representat també una barrera inicial, ja que percebien la 

reutilització de EPIs únicament com un abaratiment de costos. Tanmateix, compartint la 

metodologia de treball i la filosofia per la qual s’aplica aquesta estratègia, els sindicats 

acaben convertint-se en aliats del projecte, donat que reconeixen que l’objectiu és vetllar per 

la seguretat dels treballadors. 

Per altra banda, els canvis logístics que una empresa ha d’implementar per preparar-se per 

a la reutilització, poden representar una barrera inicial que frena a les organitzacions a optar 

per proveïdors servititzats. 

Per últim, cal tenir en compte que ,tot i que la variable ambiental és molt important pels 

clients, la competitivitat econòmica encara és el valor predominant. Cal avançar cap a un 

model (tant a nivell d’empresa privada com d’administració pública) on els beneficis 

ambientals esdevinguin requisits que no quedin supeditats als costos econòmics. 

4.4. Entrevistes a experts 

4.4.1. Alessandra Graziani (LCI Barcelona) 

Presentació de l’expert 

L’Alessandra Graziani és consultora d’innovació i comunicació Visual Thinking a 

Connectingbrains i és professora de Design Thinking aplicat a l’arquitectura, el disseny 

d’interiors, el disseny industrial i el disseny digital a l’Escola de Disseny LCI de Barcelona. 

Context i experiència en la servitització 

L’Alessandra treballa acompanyant empreses en un procés d’innovació centrada en les 

persones (Human Centered Innovation) guiada per tres drivers: digitalització, servitització i 

reducció d’impactes ambientals. Habitualment els clients no tenen l’objectiu de servititzat el 

seu model, si no que perceben que han perdut el contacte amb el client i que les relacions 
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comercials han perdut fluïdesa, pel que necessiten tornar a entendre les necessitats dels 

seus clients. 

Resultats 

Les empreses que opten per una transició cap a la servitització durant el seu procés 

d’innovació han d’afrontar el canvi des d’una òptica transversal, redefinint la forma de treball 

dintre de l’organització i visualitzant la seva oferta de valor des d’un punt de vista holístic, per 

a construir-ne una de nova que vagi més enllà del producte i que englobi l’experiència 

d’usuari. 

Aquesta transformació requereix un canvi total en el model de negoci, també en termes 

financers. Per això, és important que les empreses estiguin obertes a canviar el seu model de 

facturació cap a una visió orientada al servei. 

Beneficis 

La servitització sol cobrir les necessitats que els clients ja tenien, però que no s’havien 

identificat prèviament. Això permet a moltes empreses tornar a connectar amb les 

necessitats dels seus clients i a aportar més competitivitat a la seva oferta de valor. 

Moltes empreses no relacionen la servitització amb els beneficis ambientals ni amb 

l’economia circular, sinó que es centren en els avantatges econòmics de reducció de costos 

i optimització de processos. Així doncs, és important empoderar a les empreses per a que 

contemplin la reducció de l’impacte ambiental que aquesta estratègia comporta. 

L’alta concentració de productes disponibles al mercat i la ineficàcia d’adoptar la guerra de 

preus com a estratègia comercial, fa que demostrar que el producte d’una empresa és millor 

que tota la resta és molt complicat. Per aquest motiu la relació empresa-client s’ha mogut a 

un altre plànol i la competència està en el pla de l’experiència global. 

Per altra banda, els clients són cada vegada més exigents i estan més informats, i es detecta 

un canvi social pel qual els ciutadans estan més preparats per a fer una transició cap a un 

paradigma d’ús i no de compra. Els cicles de crisi cada vegada més tancats amb les 

conseqüents dificultats de preveure el nivell d’ingressos a llarg termini, donen a la 

servitització el valor afegit de permetre una més ràpida adaptació a contextos molt canviants. 

Barreres i aprenentatges 

Una de les principals barreres que les empreses han d’afrontar per tal d’implementar la 

servitització com a model de negoci és el canvi cultural que requereix aquesta transició, 

especialment dintre del sector industrial. I no només des del punt de vista dels seus clients, 

si no també a nivell intern, on la cultura d’empresa i la percepció de negoci estan orientades 
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únicament al producte. Les empreses han de deixar de treballar en sitges per assolir un 

model de col·laboració transversal. 

En la mateixa línia, una cultura d’empresa molt basada en les dades (data-driven), es 

necessari identificar nous indicadors i KPIs per mesurar l’evolució de l’empresa cap a nous 

models de negoci basat en servei.  

4.4.2. Enric Carrera – INTEXTER 

Presentació de l’expert 

L’Enric Carrera és director de l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER), 

institut universitari d’investigació de la UPC i Doctor en Enginyeria Tèxtil. 

Context i experiència en la servitització 

Com a director d’INTEXTER, l’Enric treballa estretament amb les empreses del sector tèxtil i 

té gran coneixement sobre la idiosincràsia del sector en general i sobre la tendència 

d’implementar la servitització com a model de negoci en particular. 

Principals resultats 

Alguns dels casos més rellevants de servitització de la indústria tèxtil a nivell Europeu que 

no han sigut entrevistats prèviament en aquest projecte: 

• Netflix for clothes: lloguer de roba per una quota mensual amb dret a renovació 

setmanal. 

• Rent the runway: subscripció mensual que varia en funció de les renovacions 

mensuals d’armari. Especialment pensat per roba de treball i ocasions especials. 

• Mud Jeans: lloguer de texans. 

• Lloguer i neteja de bolquers de roba a França. 

• Desso: moquetes d’oficina de lloguer, que es canvien i reprocessen anualment. 

Beneficis 

La servitització pot cobrir necessitats específiques que queden fora de l’abast del model 

convencional. Per exemple, els professionals que necessiten traslladar-se temporalment per 

negocis poden tenir cobertes les seves necessitats de peces de roba sense necessitat de 

transportar-les, evitant la incomoditat de viatjar amb pes i minimitzant els costos de trasllat. 

Grosso modo, es calcula que el 40% de la roba dels nostres armaris està infrautilitzada. La 

servitització és un model disruptiu permet reduir la quantitat de roba no usada i obtenir més 

valor dels actius. La roba de subscripció canviarà el funcionament de les marques de roba, 
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de la mateixa manera que empreses com Airbnb canvia el negoci hoteler i propostes com a 

Zipcar fan menys atractiu tenir cotxes propis. 

Per altra banda, moltes pressions externes empenyen al sector a reduir la seva producció: 

Europa estableix 2025 com a objectiu per a recollir la fracció tèxtil de forma separada, Àfrica 

comença a establir limitacions en la roba de segona mà que rep d’Europa perquè minimitza 

la producció local, algunes administracions (com la francesa) han prohibit l’excés de 

producció tèxtil. La reducció de producció determinada per aquestes variables externes farà 

que les empreses del sector que resultin competitives siguin aquelles que no basen el seu 

model de negoci en el volum de producció. 

Tanmateix, les noves normatives i la evidenciada fragilitat de les cadenes productives 

distribuïdes globalment, la tendència a retornar a una producció més local augmentarà els 

costos de producció, pel que especialment en el cas de la moda on els marges de benefici 

son molt baixos, caldrà donar un valor afegit als productes més enllà del preu. 

Barreres i aprenentatges 

La principal barrera per la transició cap a un model servititzat és cultural, tot i que les noves 

generacions ja estan més preparades per assumir aquest canvi. La reticència també prové 

de models de negoci basats en quilos de producció i número de peces de venda. 

Molt important és la identificació del perfil de públic que serà potencial consumidor del 

model de negoci servititzat que es proposa. Així, cal trobar el nínxol de mercat i el client 

objectiu adequat. També és important identificar les característiques de les regions on 

s’implementarà el model, ja que la logística inversa es dificulta en ciutats petites i amb 

carrerons. 

Una bona estratègia per implementar una transició cap a un model de negoci basat en la 

servitització és començar per productes concrets i que siguin més estàndards. Per exemple, 

roba per homes i dones de negocis. 

4.5. Barreres i pla de mitigació 

Tot i que cadascun dels casos pràctics analitzats versa sobre activitats diferents, alguns dels 

aprenentatges extrets de l’experiència de la implementació de la servitització són 

transversals, i poden servir com a guia a qualsevol organització que es plantegi la transició, 

total o parcial, cap a nous models de negoci. 

Un dels temes tractats amb els agents entrevistats són les barreres que han dificultat la 

transició cap a models servititzats, i com han treballat (o segueixen treballant) per superar 



 

 

Amb el suport de  
l’Agència de Residus de Catalunya 
 

 
 48 

 
Desenvolupat per 

 

 

 

aquests reptes que, en general, poden classificar-se en quatre grans temàtiques: barreres 

sistèmiques externes, barreres estructurals internes, reptes financers i logística inversa. 

4.5.1. Barreres sistèmiques externes 

A nivell global, la societat es regeix majoritàriament per sistemes productius i de consum 

lineals assentats, amb una tendència a la resistència al canvi, que s’experimenta com a: 

• Barreres culturals per canviar la mentalitat des de la propietat fins a la cobertura de 

necessitats a través de l’ús. 

• Mentalitat d’usar i llençar arrelada, i infravaloració dels productes reutilitzats. 

• Manca de coneixement sobre el concepte d’economia circular. 

• Sectors industrials encasellats en una filosofia de manufactura de productes 

orientada als preus i no als costos. 

• Funcionament reactiu del sector públic, amb un model de contractació no adaptat a 

propostes de servitització. 

• Manca de control del compliment de la legislació ambiental vigent i normatives poc 

abocades a recolzar l servitització. 

• Manca d’ajuts públics i subvencions destinats a la innovació en sistemes estructurals 

d'empresa i en canvis de model de negoci. 

Pla de mitigació 

Els canvis culturals, tot i ser processos lents, poden tenir estímuls que accelerin el seu 

desenvolupament. Tenint en compte, a més, que els consumidors mostren una clara 

tendència a posicionar la sostenibilitat com a un criteri de selecció dels seus hàbits de 

consum, especialment entre els sectors més joves de la societat, les empreses que es 

posicionin com a pioneres en termes de sostenibilitat i tinguin la capacitat de fer un exercici 

de comunicació transparent i efectiu, actuaran com a catalitzadors de la transformació. El 

sector productiu i el sector públic patiran un efecte dominó que els instarà a sumar-se a les 

demandes dels consumidors i ciutadans. 

4.5.2. Barreres estructurals internes 

Internament, les empreses tenen estructures, procediments i formes de treballar que poden 

ser difícils de transcendir quan es requereix un procés de transformació lligat a l’aplicació 

d’estratègies d’innovació: 

• Funcionament per inèrcia i resistència al canvi de les diferents parts de l’organització, 

especialment en empreses amb major envergadura. 
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• Ús de plataformes IT de gestió poc flexibles i no preparades per enregistrar dades 

d’aprovisionament en forma de servei i no de producte. 

• Empreses basades en dades amb majors dificultats per assumir el canvi, degut a que 

els beneficis que se’n deriven no són mesurables amb els mateixos indicadors que 

els models convencionals. 

Pla de mitigació 

Els processos de transformació no necessàriament impliquen un canvi del zero al cent. 

Segons les característiques d’una empresa i la seva cultura d’innovació, pot ser recomanable 

començar la transició amb línies de producció concretes. Els resultats d’aquestes proves pilot 

poden servir per trencar les inèrcies adquirides i treballar per fomentar la cultura de la 

innovació i el canvi de l’empresa. 

4.5.3. Reptes financers i de mercat 

Més enllà de les barreres culturals externes i internes, les organitzacions poden trobar-se 

amb reptes relacionats amb les seves capacitats financeres i amb els mercats als que 

s’enfoquen les seves activitats: 

• Cal tenir un múscul financer capaç de recuperar les inversions inicials en actius de 

forma gradual. 

• Dificultats inicials per calcular les quotes de cobrament, per manca de referències i 

pel canvi de plantejament que implica passar d’un model per vendes a un model per 

quotes. 

• Per les experiències de servitització que inclouen la manufactura de productes 

reutilitzats, la cerca de clients potencials pels productes de segona vida pot resultar 

difícil. 

• En períodes de crisi, les empreses es posicionen en mode supervivència, el que en 

molts casos encara significa treure prioritat a les estratègies de sostenibilitat. 

• La flexibilitat que s’ofereix als clients és un risc afegit, al alliberar-los de qualsevol 

tipus de compromís a curt termini. 

Pla de mitigació 

És vital fer un exercici previ exhaustiu per identificar el nínxol de mercat que es vol cobrir a 

través de la transformació del model de negoci.  

Per altra banda, els exercicis de comunicació són indispensables per a que el públic objectiu 

sigui capaç de veure les oportunitats que la sostenibilitat li brinda precisament per a superar 

els períodes de crisi a través del valor afegit que pot proporcionar als seus clients.  
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Així mateix, la fidelització dels clients de l’empresa que implementa la servitització és 

fonamental per blindar la pròpia organització en períodes de crisi. 

4.5.4. Logística inversa 

A nivell pràctic, un dels temes susceptibles de representar reptes per l’empresa és la logística 

inversa, especialment per empreses petites: 

• Calen volums suficients per assumir els costos de recollida i reacondicionament. 

• En moltes ocasions queda fora del know-how de l’empresa. 

• La gestió d’entregues i recollides requereix una gran coordinació directa amb el 

client. 

• El retorn incomplet o defectuós dels productes pot suposar pèrdues econòmiques 

importants. 

Pla de mitigació 

És important dissenyar amb precisió com s’implementarà el sistema de logística inversa des 

de l’inici, i el volum de vendes mínim necessari per a tenir un negoci rentable. Algunes 

empreses opten per externalitzar la gestió de la logística inversa, i traspassar la 

responsabilitat d’una activitat de la que no tenen suficients coneixements i experiència. 

Per tal d’afrontar els retorns incomplerts o defectuosos, les estratègies de mitigació són, per 

una banda, implantar sistemes de gestió i control per a assegurar una recuperació del 100% 

del producte i, per l’altra, conscienciar als usuaris sobre la importància de reutilitzar, de cuidar 

els actius i de retornar-los com i on es demana. 

4.6. Interès d’aplicació de la servitització  

Totes les empreses entrevistades coincideixen en apuntar un gran nombre d’avantatges que 

han experimentat gràcies a la transformació del seu model de negoci. I no són beneficis 

centrats únicament en els seus comptes de resultats, si no que tenen implicacions a diversos 

nivells. Aquí és on es pot confirmar una de les característiques que fa de la servitització una 

de les estratègies d’economia circular que estan adquirint més força: la seva capacitat 

d’alinear els interessos de tots els agents implicats en els models de producció i consum. 

4.6.1. Beneficis per l’empresa 

Donat que els productes no passen a ser propietat del client, es mantenen com a actius de 

l’empresa, el que permet obtenir-ne més valor durant la seva vida útil i assegurar-ne una 
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correcta gestió al final de la mateixa. Això, a més, implica un impuls a la innovació i 

l’ecodisseny, amb l’objectiu de garantir la màxima duració del producte.  

La servitització desvincula l’èxit del negoci del volum de producció, i posa el focus de 

l’estratègia comercial en l’experiència global del client. Això permet a l’empresa competir 

únicament a través del preu. Col·lateralment, al obtenir major rendiment d’un producte a 

través dels seus diversos cicles d’ús, es redueixen els costos de producció i de gestió de 

residus. 

Així mateix, la servitització proporciona beneficis en el pla comercial. El públic receptiu es veu 

ampliat a clients amb un menor poder adquisitiu, que no es podrien permetre la compra, però 

sí una quota d’accés. Per altra banda, es promouen les relacions a llarg termini empresa-

client i permet tornar a connectar amb les necessitats dels usuaris, amb la conseqüent 

reducció potencial de les despeses de màrqueting associades a la fidelització i dels costos 

d’estudis de mercats, que es veuen suplerts pel feedback proporcionat a través de la 

servitització. Cal afegir també que, atenent a les creixents inquietuds dels consumidors per 

la sostenibilitat, el posicionament com a empresa que treballa per minimitzar els seus 

impactes negatius representa una millora per la reputació de l’organització. 

Per últim, i donat que la servitització impacta a tota la cadena de valor de l’empresa, i 

requereix adoptar estratègies de col·laboració més estreta amb els diferents agents que la 

composen, aquesta estratègia promou la generació d’ecosistemes d’empreses que treballen 

en un marc de col·laboració i beneficis mutus. 

4.6.2. Beneficis pel client 

El primer avantatge que experimenten els clients és la millora de la qualitat dels productes. 

Donat que l’interès de les empreses és preservar el seu valor el major temps possible, en 

contraposició a maximitzar el número de productes venuts, les organitzacions inverteixen en 

dissenyar productes durables, desmuntables i reparables, que maximitzen la seva qualitat i 

el seu número d’usos. 

Per altra banda, el model de negoci basat en quotes permet als clients estalviar les inversions 

inicials que requereixen la propietat dels productes i proporciona flexibilitat per adaptar el 

consum a les necessitats reals i a circumstàncies externes que afectin la seva capacitat 

adquisitiva. 

Per les empreses que opten per proveïdors servititzats, aquest model de negoci permet 

descarregar les responsabilitats de gestió, control de qualitat, manteniment i qualsevol altra 

activitat associada al servei que vagi més enllà de l’ús dels productes. Aquest traspàs de 

competències implica, per una banda, la professionalització del servei, donat que recauen en 
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una empresa especialitzada que proporciona qualitat i garanties de servei i, per l’altra, en 

alliberament d’hores de personal propi no dedicades a les tasques assumides per l’empresa 

que ofereix la servitització. Per últim, el pagament per quotes facilita la planificació financera 

de l’empresa contractant. 

4.6.3. Beneficis ambientals 

Els beneficis ambientals radiquen en la minimització de la producció, ja que el model de 

negoci deixa de basar-se en la producció, per passar a maximitzar la vida útil dels productes 

dels que s’oferirà el servei, compartint-los entre els diferents usuaris. Aquesta manufactura 

evitada prevé la infrautilització de recursos, minimitzant l’extracció de matèries primeres, 

reduint el consum d’aigua i energia, reduint la generació de residus i minimitzant les 

emissions.  

4.6.4. Beneficis pels ciutadans 

La societat, basada en els models productius i de consum tradicionals, comença a adquirir 

consciència de les conseqüències que pateix: canvi climàtic, contaminació d’aire, aigua i sòls, 

escassedat de recursos, generació de quantitats ingovernables de residus, crisis sistèmiques 

cada cop més freqüents, economies basades en la minimització de costos a costa dels drets 

humans i el benestar dels ciutadans. 

No obstant patir-ne les conseqüències directes, aquests models estan fortament arrelats 

entre els consumidors. La servitització afavoreix un replantejament dels hàbits de consum, 

actuant com a catalitzadora del canvi de paradigma econòmic. 

Altrament, la logística inversa que requereix la recollida de productes per al seu 

reacondicionament i redistribució, promou un model de proximitat que implica un impacte 

econòmic positiu en el territori a través de l’enfortiment del teixit productiu, i trenca la 

tendència a deslocalitzar la indústria. 

Per altra banda, els fabricants que escullen proveïdors servititzats, aconsegueixen generar 

ambients de treballs més segurs i saludables, ja que les empreses que ofereixen la 

servitització sovint s’encarreguen de la gestió de riscos associats a l’ús dels seus productes. 

En última instància, la servitització obliga a les empreses a millorar i repensar els seus models 

de negoci i de producció, el que impulsa la millora contínua i la innovació, el que té un 

potencial impacte positiu en tota la societat. A més, en molts casos, la servitització implica 

l’accés dels usuaris al producte a través de plataformes IT, el que contribueix també a l’avanç 

de la digitalització. 
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4.7. Quantificació de l’estalvi de recursos 

Arrel de l’anàlisi dels deu casos pràctics, és clar que la servitització aporta beneficis des de 

múltiples punts de vista. En el cas de la vessant ambiental, aquesta estratègia es tradueix 

principalment en un estalvi de recursos i una reducció de la generació de residus. Però, quina 

quantitat d’estalvi representa? 

El bloc de les entrevistes focalitzat a obtenir informació sobre els principals resultats 

obtinguts de la implementació de la servitització, tenia com a objectiu recavar dades sobre 

els resultats tangibles des dels diferents punts de vista: econòmics, de posicionament de 

mercat, evolució de les relacions comercials, generació de residus i estalvi de recursos. Un 

dels aprenentatges destacables de les entrevistes és que, en molts casos, les empreses 

encara no posen en valor els beneficis ambientals quantitatius dels seus models de negoci 

per dues raons principals: 

1) Projectes d’implementació joves, encara en maduració. Això provoca que les 

empreses estiguin en procés de recavar dades, però que encara no hagin generat 

indicadors ambientals quantitatius, que en alguns casos ni tan sols han sigut 

identificats, demostrant un cop més que la servitització no sempre s’associa a la 

sostenibilitat. 

2) Relat comercial no recolzat en la variable ambiental. En alguns casos, la part 

ambiental no forma part dels valors fonamentals de l’empresa i/o dels clients que 

contracten els seus serveis, pel que no es posen en valor els beneficis que la 

servitització implica pel medi ambient, o no s’arriben a quantificar a través 

d’indicadors ambientals. 

No obstant, alguns dels projectes analitzats estan en un estat avançat d’implementació, pel 

que poden aportar informació quantificable sobre l’estalvi de recursos que aporta aquesta 

estratègia. 

• Som Mobilitat: l’organització calcula que cadascun dels seus cotxes és utilitzat per 

una mitjana de 10 usuaris (els indicadors oscil·len entre 8 i 14 usuaris), que es traduiria 

en un utilitari per persona en cas de no utilitzar els serveis de carsharing. 

• Axioma Solucions: a banda de generar menys residus, l’ús de teixit reutilitzable 

permet reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a un terç respecte al 

material d’un sol ús. 

• SKFK: la reducció d’emissions generades per l’estalvi de producció de noves peces i 

la gestió de residus que el model servititzat no genera, poden representar fins a un 

75% de l’impacte total. Es calcula, que l’impacte de la producció d’una nova peça de 

roba equival a 45 lloguers en el model servititzat. 
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• SAFECHEM: els serveis i solucions relacionats amb l’ús segur i sostenible de 

dissolvents en aplicacions de neteja de superfícies i neteja en sec permet als clients 

d’aquesta empresa estalviar més d’un 90% de l’ús de dissolvents. Per cada 100kg d’oli 

eliminat, es passa d’un ús d’entre 15 i 745kg de dissolvent, segons tecnologia, fins a 

menys de 5kg. La generació de residus pot passar de 233kg a 3kg i les emissions a 

l’aire, de 520 a 1kg.  

4.8. Eines de suport per a la implementació de la servitització 

A continuació es presenta un recull de recursos útils que poden servir com a suport per les 

empreses que tinguin interès en iniciar el camí cap a la servitització. 

4.8.1. Business model CANVAS 

És una plantilla de gestió estratègica d’una empresa que permet analitzar el seu model de 

negoci, o desenvolupar-ne de nous. L’exercici consisteix en identificar els socis clau, les 

activitats i recursos clau, la definició de la proposta de valor, el segment de clients i quines 

interaccions hi haurà amb ells, i els canals de distribució. Finalment, permet avaluar 

l’estructura de costos i el flux d’ingressos, per reflexionar sobre la viabilitat del model de 

negoci que s’està analitzant. 
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Figura 16. Plantilla de Business Model Canvas. Font: DiY - Herramientas prácticas para impulsar y apoyar 

la innovación social. 

El Business Model Canvas serveix per analitzar qualsevol tipus de model de negoci, pel que 

també és una eina de suport per transformar un model basat en la venda de productes fins 

a un model servititzat. En aquesta línia, la pàgina ‘The Circular Design Guide’15, desenvolupada 

per IDEO i Ellen Macarthur Foundation, proposa un exercici per donar forma al model de 

negoci (www.circulardesignguide.com/post/circular-business-model-canvas ) des d’una 

perspectiva de circularitat utilitzant el Business Model Canvas com a plantilla. 

4.8.2. Service flips 

Un altra de les eines proposades a la guia de disseny circular descrita anteriorment és el 

Service Flip (www.circulardesignguide.com/post/service-flip), un exercici que consisteix en 

avaluar si un producte pot transformar-se en una experiència de servei, a través de dues 

fitxes de treball que plantegen qüestions sobre les necessitats del client, com cobrir-les més 

 
15 The Circular Design Guide: https://www.circulardesignguide.com/ 

https://www.circulardesignguide.com/post/circular-business-model-canvas
https://www.circulardesignguide.com/post/circular-business-model-canvas
https://www.circulardesignguide.com/post/circular-business-model-canvas
http://www.circulardesignguide.com/post/service-flip
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enllà de la propietat d’un producte, quins beneficis podria extraure el client d’una experiència 

de servei, i quins sistemes caldria implementar per posar en marxa la transformació. 

 
Figura 17. Fulla de treball de l'exercici 'Service Flip' proposat a la Guia de Disseny Circular. 

 

4.8.3. Targes de servei Proteus 

PROTEUS16 (PROduct/service-system Tools for Ensuring User-oriented Service) és un 

consorci d’innovació danès enfocat a desenvolupar nous coneixements sobre serveis. Una 

de les eines desenvolupades són les cartes de servei (Offering Cards, 

https://proteus.dtu.dk/results/tools/offering_cards), que serveixen per inspirar i donar 

suport a la planificació de solucions PSS (Product-Service Systems, models híbrids entre la 

venda de productes i l’oferiment de serveis). Cada carta representa un servei, i conté 

l’explicació completa del que aquest servei implica. El format de cartes permet utilitzar l’eina 

de múltiples formes i en clau lúdica i creativa. 

 
16 PROTEUS: https://proteus.dtu.dk/about  
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Figura 18. Cartes de servei del PROTEUS 

4.8.4. Customer Journey Map 

Aquest mapa és una eina de Design Thinking (un mètode per generar idees innovadores per 

entendre i donar solucions a les necessitats reals dels usuaris) que permet plasmar les 

etapes, interaccions, canals i elements pels que passa un client durant tot el cicle d’interacció 

amb l’empresa. Això permet a les organitzacions analitzar com canviaria l’experiència dels 

seus clients amb un model servititzat, quins serien els punts crítics i quins beneficis posarien 

en valor la transició. 

 
Figura 19. Exemple de mapa de Customer Journey – Advenio (Strategy and business design) 

https://advenio.es/disena-la-experiencia-del-cliente-customer-journey-map/
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4.8.5. Edtool 

edTOOL és una eina online d’ecodisseny que permet millorar la sostenibilitat de productes i 

serveis, i que pot utilitzar-se per incorporar la variable ambiental al disseny del model de 

negoci servititzat. 

 
Figura 20. Pantalla de creació d'un projecte d'Ecodisseny de l'eina edTOOL. 

4.8.6. Serveis de consultoria: acompanyament en la transició 

Un canvi de model de negoci és una transformació profunda que afecta una empresa a tots 

els nivells. Així, tot i que algunes organitzacions tenen prou capacitat i recursos per abordar 

aquest canvi a escala interna, una alternativa a considerar és la col·laboració amb empreses 

externes que proporcionen un servei d’acompanyament en aquesta transició cap a un model 

de negoci servititzat, que aporten la seva expertesa i coneixement per potenciar els beneficis 

i minimitzar els riscos. 

 

http://edtool.sostenipra.cat/
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5. CONCLUSIONS 

Els casos d’exemple de servitització són cada vegada més nombrosos arreu del món (veure 

apartat Estat de l’art de la servitització: els casos més coneguts) i, en particular, dintre del 

nostre territori, especialment en els tres sectors considerats com a ‘early adopters’ (indústria 

tèxtil, química i el sector de la mobilitat urbana). No és d’estranyar, doncs, que sigui 

incremental el nombre d’empreses que s’interessen per aquest model de negoci innovador 

que permet alinear les necessitats de tots els agents implicats en el model de producció i 

consum (veure apartat Què es la servitització i com està alineada amb l’economia circular) i 

adaptar-se als nous models de negoci demandats per la societat i els consumidors (una 

creixent desafecció per la propietat, i un camí cap a l’economia compartida). 

La predisposició de les empreses a participar en el projecte ServitiCAT constata aquest 

interès creixent, i permet analitzar quines són les principals barreres que entorpeixen la 

decisió d’aplicar aquesta estratègia d’economia circular a part del negoci o a la seva totalitat 

(veure apartat Afectació i oportunitats de la servitització a les pimes catalanes). 

En aquest sentit, les pimes catalanes perceben la transició com una transformació profunda 

que requereix un canvi de visió pel que, en la majoria dels casos, encara no se senten 

preparats, i que requereix inversions inicials que no estan al seu abast. Per això, apunten 

l’aplicació de la servitització de forma progressiva o la creació d’opcions de finançament 

adaptades a aquest nou model de negoci com a necessitats que facilitarien l’impuls 

d’aquesta estratègia d’economia circular. 

Les entrevistes realitzades a les empreses que han implementat casos d’èxit de servitització 

(veure apartat Entrevistes a empreses), han permès identificar barreres més específiques, 

que s’han classificat com a barreres sistèmiques externes, barreres estructurals internes, 

reptes financers i de mercat i reptes de logística inversa, que corroboren moltes de les 

inquietuds detectades a través de l’enquesta. A més, la superació d’aquestes barreres que 

han aconseguit (o que estan en vies de fer-ho) les organitzacions servititzades, han servit per 

extreure aprenentatges i configurar plans de mitigació per cadascuna d’aquestes 

categories de barreres, que podran donar suport a la superació de les inquietuds que frenen 

a les empreses interessades. 

Precisament quant a beneficis, les entrevistes han aportat molta llum sobre quins són els 

avantatges d’aplicar aquesta estratègia, i com afecta de forma positiva a tota la cadena de 

valor i a les diferents components de la sostenibilitat (veure apartat Interès d’aplicació de la 

servitització): beneficis per l’empresa, pel client, pels ciutadans i pel medi ambient. 

Aquesta part es complementa amb la quantificació de l’estalvi de recursos que ha implicat 

la servitització per les empreses entrevistades. Tot i que en alguns casos aquesta 

implementació està deslligada de la variable ambiental, el que provoca que no s’hagi 
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quantificat la reducció de l’impacte associada a la transició, el lligam entre servitització i 

avantatges ambientals és cada cop més evident, i les empreses comencen a mesurar 

quines són les conseqüències quantitatives de la seva aposta sobre el medi ambient, el que 

permetrà posar en valor aquesta reducció davant els clients i consumidors, reforçant el 

discurs de sostenibilitat de les empreses. 

La vinculació de la servitització amb la innovació i l’ecodisseny, i el fet que estigui basada en 

mantenir la propietat dels productes a les empreses que ofereixen el servei, convida a 

repensar-los per millorar la qualitat, fer-los més durables, modulars i reparables, el que es 

tradueix de forma directa en una menor necessitat de produir, una disminució de l’extracció 

de matèries primeres i una reducció dels residus que es generarien durant aquesta 

producció evitada i durant el fi de vida dels productes no manufacturats. Per altra banda, en 

molts dels casos estudiats, la professionalització de l’ús dels productes i/o la capacitat de 

l’empresa per recuperar-los, contribueix també a minimitzar la quantitat de residus 

generats pels sistemes de producció i consum. 

Els beneficis detectats també es relacionen amb els beneficis econòmics que arriben a llarg 

termini, atès que es requereix, en molts casos, una inversió inicial que serà amortitzada al 

llarg dels anys. En aquest sentit, es pot establir la relació econòmica i ambiental a través 

de l'optimització de recursos, un concepte clau de l'economia circular. 

Per últim, s’han identificat un recull d’eines (veure apartat Eines de suport per a la 

implementació de la servitització) que poden servir com a suport per aquelles empreses 

que tinguin interès a analitzar, experimentar i planificar com implementar el canvi de model 

a la seva activitat, a través d’exercicis, aplicatius i serveis d’acompanyament. 

La conclusió principal del projecte ServitiCAT és que l’estratègia de la servitització té un 

gran potencial per les pimes catalanes, i que representa una oportunitat per 

empreses, territori i consumidors, el que justifica que el seu impuls tant des de l’esfera 

pública com des de la privada sigui una prioritat, i encara més dintre del context de 

crisi generat per la Covid-19, on la sostenibilitat i l’adaptació a nous models de negoci 

i de propietat pot representar una oportunitat de diferenciar-se i aportar valor afegit 

sobre la competència. 


