
  Nota de premsa 

Departament de comunicació 
premsa@pimec.org 
93 496 45 11 

 

PIMEC referma el seu compromís amb l’economia circular 

L’entitat presenta un informe que analitza tres casos d’èxit d’empreses catalanes 

sobre l’aprofitament de productes utilitzats 

Barcelona, 7 de febrer de 2019. PIMEC segueix donant passes per apropar l’economia 

circular a les petites i mitjanes empreses catalanes. L’entitat, conscient de l’impacte que 

pot suposar aquest nou model econòmic en el teixit empresarial, ha presentat un informe 

que analitza tres casos d’èxit d’empreses catalanes amb activitats i projectes propis 

d’economia circular, que ha elaborat l’Observatori de PMEC.  

El document posa el focus sobre les empreses Picvisa, Manufacturas Arpe i Copiral, 

que tenen en l’aprofitament de productes utilitzats i el reciclatge la seva principal 

activitat. L’empresa de la Catalunya Central Picvisa, per exemple, selecciona per a visió 

artificial de residus urbans; la pime maresmenca Manufacturas Arpe, en canvi, té un 

projecte de reciclatge de tovalloles ja usades, mentre que la lleidatana Copiral es dedica 

al reciclatges de productes alimentaris per a produir pinso.  

L’aposta de PIMEC amb l’economia circular 

La patronal està compromesa amb l’economia circular a partir de tres eixos. Per una 

banda, amb el Programa d’Economia Circular, que consisteix en la prestació de serveis 

a pimes que volen incloure en el seu model de negoci alguns conceptes de circularitat; 

per l’altra, amb la creació d’una eina d’Autodiagnòstic de Circularitat per a pimes i, 

finalment, amb la Fundació PIMEC.  

Precisament, PIMEC, a través de la seva Fundació, també promou entre les pimes els 

17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) creats per les Nacions Unides, 

també coneguts com a Agenda 2030, que neixen amb la voluntat d’aconseguir un 

desenvolupament sostenible per al planeta a través del creixement econòmic, la inclusió 

social i la protecció del medi ambient.    

A més, PIMEC forma part de l’Observatori d’Economia Circular de la Generalitat de 

Catalunya, una iniciativa que vol esdevenir el node de referència a Catalunya pel que fa 

a coneixement i informació en economia circular, amb la voluntat de donar coherència i 

visibilitat als esforços que s’estan duent a terme des de diferents nivells.  

Per últim, la patronal compta amb la Comissió de Sostenibilitat, una comissió específica 

dedicada al Medi Ambient i que lidera les principals actuacions de PIMEC en matèria 

d’economia circular. 
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