SERVIZO DE TRANSFORMACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR

¿QUÉ E?

A economía circular é un novo modelo económico e social que ten por obxectivo a
produción de bens e servizos ó tempo que se reduce a produción de residuos e o
desperdicio de materias primas, auga e fontes de enerxía.
Consiste en dotar ás empresas de ferramentas para transformar os seus procesos lineais
en procesos circulares, conseguindo maiores beneficios, diminuíndo o seu impacto
ambiental, e sendo socialmente máis beneficiosos.

¿EN QUÉ
CONSISTE?

¿A QUÉN VAI
DIRIXIDO?

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL

Mellor xestión de residuos

Contratación local
Detección de Sinerxías

Maior acceso a licitacións públicas

Realización e redución de pegada
ambiental e/o de carbono

Deducións fiscais

Aforro de consumos enerxético

Maiores Sinerxías en I+D+i

Compras sostibles e certificadas

Mellorar imaxe da empresa

Aforro en costes, en materiais,
enerxía e auga, e xestión residuos

Maior seguridade nos suministros

Recomendable para todas as organizacións, que deseen mellorar a gestión e o control
das súas actividades e reorientarlas hacia un modelo circular

SERVIZO DE METODOLOXÍAS DE ECONOMÍA CIRCULAR

Formación Inicial

Visita

Presentación da Economía Circular
Situación do sector na Economía Circular
Explicación detallada do proxecto

Diagnóstico Inicial

Vista de diagnóstico na empresa
Evaluación social, ambiental e económica
Detección de Oportunidades de Mellora

Elaboración do
Plan de Traballo
Traballo na casa
do cliente

Execución dos
servizos

Identificación das prioridades
Acordo das accións a realizar
Aprobación do Plan de Traballo
En función do acordado no Plan de Traballo,
elaborarán se servizos como Pegada
Ambiental, Cuadros de Mandos,
Certificacións en Residuos e Ecodiseño,
Elaboración de documentos e
procedementos…

Informe de
diagnóstico

Plan de
Traballo
Aprobado

SERVIZO DE METODOLOXÍAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
PLANIFICACIÓN
DOS TRABALLOS COA EMPRESA
MESES
1

FASES DEL SERVICIO

1
Xestión Administrativa
1ª
Formación e
Sensibilización
Formación e Sensibilización
2ª Análisis a
Empresa e
elaboración de
Informe de
Situación
3ª Execución
del Plan de
Trabajo

Análisis da Empresa
Realización del Informe de
Diagnóstico
Identificación do Contexto da
empresa
Identificación de Prioridades e
Elaboración de Plan de Traballo
Execución das accións do Plan
de Trabajo
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SERVIZO DE METODOLOXÍAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
Mellorar a competitividade das empresas beneficiarias dos servizos de consultaría, a través da circularización
dos procesos.
Dotar ás empresas dunha sistemática de traballo normalizada que lles permita, de forma autónoma, identificar
oportunidades de negocio e de xestión no ámbito da Economía Circular de forma autónoma.
Identificar e definir os Indicadores de Economía Circular máis adecuados para cada empresa.
Mellorar os indicadores sociais, ambientais e económicos da empresa, así como a imaxe da mesma.

OBXETIVOS

Xerar un mapa de Economía Circular para cada empresa.
Implantar nas empresas un sofware de pegada ambiental (Open LCA) que permita identificar puntos críticos
na súa xestión da Economía Circular, así como un cadro de mandos en (Power BI).
Implantar unha metodoloxía de xestión de costes ambientais e de indicadores de Economía Circular que
faciliten a toma de decisións e a optimización de custos.
Obter certificados que demostren la Circularidade de los procesos de la empresa (Pegada Ambiental, de
Carbono, ISO 14.006, Residuos Cero, DAP…
Mellorar a xestión de residuos e obter os requisitos legais para la xestión circular. Mellorar a xestión de
consumos de materias (provedores sostibles) e de fluxos (auga, enerxía…) e transportes.

