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La bioeconomia circular. Definició i implicacions del model

Una oportunitat per diversificar l’economia rural i generar ocupació  

El desenvolupament de la bioeconomia circular permetrà 

no només reduir aquesta pressió i esdevenir més eficients 

en l’ús de recursos, sinó que representa una oportunitat 

per diversificar l’economia rural i crear connexions amb 

altres sectors, més enllà de l’alimentari, que necessiten 

substituir progressivament materials o recursos d’origen 

fòssil per d’altres d’origen orgànic i renovables. És el 

cas dels sectors de l’automòbil, químic, farmacèutic, de la 

construcció o de l’energia, entre d’altres.

La utilització de biomassa per a la producció de materials 

té la capacitat de generar entre 5 i 10 cops més llocs de 

treball i entre 4 i 9 vegades més valor afegit que la seva 

utilització com a combustible per a la producció d’energia 

o bé com a substrat per al sòl.

La transició verda impulsada per Europa requereix desenvolupar noves maneres de produir i consumir. 

Aquesta necessitat de transformar-se afecta, d’una manera o d’una altra, tots els sectors. És 

necessària una transformació, a escala global, del model econòmic actual basat en recursos d’origen fòssil i 

en processos lineals cap a un model centrat en recursos orgànics, renovables i processos circulars.

La bioeconomia circular se centra en la valorització sostenible i eficient dels recursos biològics 

renovables (plantes, microorganismes i biomassa derivada, inclosos els residus i subproductes 

orgànics)  en cadenes de producció integrades i de múltiples produccions en cascada (biorefineries) 

que permeten subministrar no només aliments, sinó també materials, productes i energia.

Això suposa una gran oportunitat per a la demarcació de Lleida, ja que permet valoritzar tot el seu potencial 

més enllà de la producció agroalimentària per proveir de béns, serveis i energia en aquest nou model.

La demarcació de Lleida concentra el 53% de la producció agrícola i el 47% de la producció ramadera de 

Catalunya.

Aquest sector estratègic està sotmès a importants pressions per l’ús intensiu que fa de determinats 

recursos (nutrients, aigua, energia)i per la generació de residus de difícil gestió, com és el cas de les 

dejeccions ramaderes.

Figura 1. Piràmide de valor de la biomassa. Font: Lange, L.& Lindedam, J. (2016). 
The Fundamentals of Bioeconomy. The Biobased Society. United Federation of Danish Workers 3F.
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Un nou teixit econòmic: la bioindústria 

Aquest model econòmic representa una gran oportunitat per 

desenvolupar un nou teixit industrial a la demarcació conegut com a 

bioindústria. Aquest model, intensiu en coneixement i tecnologia, no 

gestiona residus, sinó recursos, uns recursos que provenen del sector 

més estratègic del territori.

La producció local de biofertilitzants, biocarburants, biomaterials, 

bioplàstics i bioenergies per ser reintroduïts en el sector primari i en 

altres té un potencial valor econòmic, social i ambiental que cal que 

sigui capturat pels mateixos territoris rurals. Només així es crearan llocs 

de treball qualificats, que permeten retenir i capturar talent mitjançant 

un model industrial basat en biorefineries per a la producció de 

productes d’alt valor afegit.

Un projecte tractor per a la transformació econòmica del territori

La bioeconomia circular basada en la valorització de les dejeccions ramaderes i altres subproductes 

agroalimentaris és un dels set àmbits de desenvolupament prioritaris identificats en el marc del 

Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran1 per la seva 

potencial contribució a l’assoliment de la visió de futur compartida i consensuada per les principals 

institucions del territori. 

Biohub Km0 vol esdevenir el projecte tractor que serveixi de catalitzador per al desenvolupament de la 

bioeconomia circular a la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, i posicionar el territori com a referent 

en aquest àmbit.

El projecte s’integra com una de les línies d’actuació previstes en el projecte Bioeconomia Circular en 

la valorització de les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris, inclosos en el NGEU 

Catalonia (annex 1).

Figura 2. El concepte de biorefineria. Font: Lange, L.& Lindedam, J. (2016). 
The Fundamentals of Bioeconomy. The Biobased Society. United Federation of Danish Workers 3F.

 1 http://promocioeconomica.cat/wp-content/uploads/2021/02/Document-enviat-a-G6-final_tb-v1.pdf.
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Reptes per al desenvolupament del model

La necessitat de connectar el sector primari, la recerca i la indústria

Un estudi recent realitzat en el marc de la RIS3CAT2 destaca que Catalunya disposa d’universitats i 

centres de recerca que impulsen projectes en múltiples temàtiques de la bioeconomia circular, però que 

manca traslladar aquest coneixement al desenvolupament tecnològic i de producte per facilitar la 

incorporació del sector industrial, les pimes i el sector primari al model. De fet, l’èxit del model depén 

en un 80%  de la capacitat d’adaptar i desenvolupar aquestes tecnologies.

L’anàlisi detecta una manca d’alineament entre l’activitat dels centres de coneixement i l’activitat 

empresarial en àrees d’oportunitat com la bioenergia i l’enginyeria química i biotecnològica (tant per part 

d’empreses finalistes del sector primari com d’empreses industrials i de serveis especialitzades). En part, 

això es pot explicar per una manca de capacitat de les empreses per innovar (empreses molt petites que 

potser no disposen de personal prou capacitat o de capacitat d’inversió). 

Catalunya concentra un elevat nombre de projectes en bioeconomia circular, però les entitats catalanes 

tenen un posicionament relativament modest en els rànquings europeus. Això s’explicaria per la distribució 

de projectes entre un gran nombre d’entitats i per la manca d’alineament estratègic entre aquests projectes. 

Aquesta elevada dispersió dificulta que Catalunya pugui tenir un fort lideratge territorial i temàtic a Europa.

Figura 3.  Xarxes de col·laboració en projectes de bioeconomia circular a Catalunya. 
Font: Anàlisis de l’especialització en bioeconomia circular. Col·lecció “Monitoratge de la RIS3CAT”

2 http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/analisi-especialitzacio-bioeconomia.pdf.
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Les biorefineries, una indústria integrada en un entorn agrari

La bioeconomia circular, i la indústria associada, gestiona recursos biològics com a primera matèria per a la 

fabricació de productes d’alt valor afegit.

Els processos industrials associats a aquesta valorització són integrables en entorns rurals, d’on prové 

la seva primera matèria, de manera que no es genera 

competència, sinó complementarietat entre la producció 

alimentària i la de bioproductes.

Existeixen tecnologies que asseguren la minimització de 

l’impacte ambiental i paisatgístic dels processos industrials i 

que han de ser incorporades per comptar amb la necessària 

acceptació social del model.

Un model descentralitzat de biorefineries a petita escala 

properes a fonts de recursos biològics permetrà crear llocs de 

treball qualificats i revitalitzar les economies locals.

La formació i la capacitació del capital humà associat al model 

també és un repte que cal abordar. 

La col·laboració necessària d’empreses i institucions per crear nous models de negoci 

Impulsar una bioindustrialització del territori no és un repte fàcil. Més enllà de la necessària validació de 

tecnologies i productes, cal validar nous models de negoci, captar i generar talent, obrir nous mercats, 

assegurar la competitivitat de la producció i el subministrament estable de matèria primera per als nous 

processos industrials, entre d’altres.

Aquests reptes requereixen el desenvolupament d’un ecosistema d’innovació especialitzat que faciliti 

la superació dels obstacles i permeti mobilitzar les inversions necessàries per capturar el potencial del 

model. La col·laboració publico privada és un element indispensable d’aquest ecosistema. A escala europea, 

existeixen diverses iniciatives de referència que s’estan analitzant detalladament: Biobased Delta (Països 

Baixos), BioEconomy (Alemanya), BioVale (Regne Unit) i Industries & Agro Ressources (França). 

Figura 4. Mapa de biorefineries a escala europea. 
Font: https://biconsortium.eu/news/mapping-european-biorefineries
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El projecte Biohub Km0

Innovació especialitzada en l’entorn rural per facilitar la creació de bioindústria

L’objectiu general del projecte Biohub Km0 és la creació d’un ecosistema d’innovació altament 

especialitzat i integrat en un entorn rural amb una elevada concentració de producció agrícola i ramadera 

(Baix Segrià) per facilitar el desenvolupament d’un model de bioeconomia circular en termes justos i 

intel·ligents. 

El projecte es desenvolupa al voltant de quatre iniciatives tractores que ja compten amb un finançament 

públic d’1,1 M€ per a la primera fase que s’està executant actualment:

• La posada en marxa d’una infraestructura publico privada per a validació a escala pre comercial 

de biotecnologies i bioproductes, ubicada a Alcarràs, en un espai industrial en procés de 

desenvolupament i actualment en fase de construcció d’una planta de compostatge impulsada pels 

ramaders del porcí i el boví. 

• La creació d’un espai per al desenvolupament de nous models de negoci i l’impuls i l’acceleració de 

l’emprenedoria al voltant de la bioeconomia circular, impulsat per l’Ajuntament d’Alcarràs.

• L’articulació d’un sistema d’informació geogràfic avançat, impulsat pel Patronat de Promoció 

Econòmica de la Diputació de Lleida,  que permeti gestionar, geolocalitzar i analitzar les dades relatives 

als recursos biològics disponibles al territori i susceptibles de ser valoritzats mitjançant noves cadenes 

de valor.

• Estudi de mercat de bioproductes i anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de les potencials cadenes 

de valor identificades.

Un espai de desenvolupament de nous productes i nous models de negoci

El projecte ha de donar resposta a la necessitat de disposar d’espais d’experimentació i prototipatge que 

permetin, en entorns de risc controlat, el desenvolupament  tecnològic, de producte i de mercat de noves 

cadenes de valor i models de negoci en l’àmbit de la producció i el consum de biomaterials, biocarburants i 

bioenergia. 

Vista aèria de l’espai on s‘ha de desenvolupar el Biohab Km0 d’ Alcarràs.
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Un projecte pilot validat amb unes 60 entitats i administracions durant tres anys

El treball realitzat durant els darrers tres anys en el marc de l’experiència pilot Biolab Baix Segre, en què han 

participat més d’una seixantena d’entitats entre administracions, centres de recerca i representants del 

teixit econòmic i productiu local, ha permès constatar que:  

• Existeix matèria orgànica suficient al territori per articular noves cadenes de valor en l’àmbit de la 

bioeconomia circular sostenible a escala comercial (annex 2).

• Hi ha una creixent demanda a escala europea de productes i materials d’origen orgànic d’alt valor 

afegit capaços de substituir productes d’origen fòssil.

• Existeix un gran potencial de reemplaçament de productes i/o materials d’origen fòssil per d’altres 

d’origen orgànic dins del mateix sector agro ramader del territori.

• Cal definir i validar un model descentralitzat de tractament i valorització que, en el seu conjunt, 

permeti executar les diferents fases previstes a escala territorial.

• És indispensable validar el conjunt de tecnologies necessàries per posar en marxa aquestes cadenes 

de valor a partir de les característiques de la matèria orgànica disponible. 

Un projecte amb precedent europeu

En territoris europeus on el model de bioeconomia circular sostenible s’està desenvolupant amb força, ja 

existeixen instal·lacions d’aquest tipus. Són les denominades “open access pilot- and multipurpose demo-

infraestructures”(annex 3). Es tracta d’instal·lacions pilot d’accés obert per a la validació de tecnologies 

vinculades a biotecnologia industrial, conversió química, conversió tèrmica, fraccionament i purificació, 

tecnologies de materials, cultiu d’algues, digestió anaeròbia, obtenció de noves proteïnes i recuperació de 

nutrients, entre d’altres.
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Annex 1

Next Generation Catalonia
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RAMADERIA

Municipi

Sector
ramader

Consum 
d’aigua 
potable

(m3)

Consum 
d’energia 
elèctrica 

(kw h)

Consum 
d’energia 

per 
calefacció 

(kw h)

Consum 
d’aliments 

(kg)

Volum de 
dejeccions 

(m3)

Pes de 
dejeccions 

(tones)

Matèria 
seca 

(tones)

Albatàrrec
Boví 0 0 0 0 0 0 0

Porcí 12.018 233.983 349.634 3.184.466 6.553 5.242 459

Gall./Poll. 2.244 77.000 187.688 1.029.600 1.200 600 360

14.262 310.983 537.321 4.214.066 7.753 5.842 819

Alcarràs
Boví 468.542 843.601 0 128.177.432 79.268 63.414 13.317

Porcí 526.275 9.899.357 19.212.726 147.118.246 54.355 46.202 22.082

Gall./Poll. 28.772 941.808 1.785.342 13.623.345 15.139 7.614 4.568

1.023.588 11.684.765 20.998.068 288.919.023 148.743 117.230 39.967

Almenar
Boví 74.155 123.148 0 20.183.225 12.376 9.901 2.079

Porcí 348.207 4.622.486 9.341.733 98.433.012 197.609 158.087 13.639

Gall./Poll. 6.695 229.717 559.934 3.071.640 3.580 1.790 1.074

429.056 4.975.351 9.901.668 121.687.877 213.565 169.778 16.792

Montoliu 
de Lleida

Boví 737 294 0 185.176 108 86 18

Porcí 2.574 14.280 54.348 772.065 1.425 1.140 100

Gall./Poll. 1.436 49.280 120.120 658.944 768 384 230

4.746 63.854 174.468 1.616.185 2.300 1.610 348

Seròs
Boví 7.158 19.265 0 2.069.628 1.317 1.054 221

Porcí 128.901 3.153.132 5.333.925 34.550.239 87.386 69.909 5.472

Gall./Poll. 1.047 35.933 87.588 480.480 560 280 168

137.107 3.208.330 5.421.512 37.100.347 89.263 71.242 5.861

Soses
Boví 55.220 100.573 0 15.175.601 9.363 7.491 1.573

Porcí 164.014 3.902.486 7.053.994 44.784.326 116.004 92.803 6.886

Gall./Poll. 20.453 305.975 151.401 17.484.802 9.970 7.818 4.691

239.687 4.309.034 7.205.395 77.444.729 135.338 108.112 13.150

Sudanell
Boví 11.605 13.897 0 3.070.263 1.848 1.478 310

Porcí 3.544 19.666 74.848 1.063.283 1.963 1.570 137

Gall./Poll. 0 0 0 0 0 0 0

15.150 33.564 74.848 4.133.545 3.810 3.048 448

Torres 
de Segre

Boví 76.613 282.855 0 22.117.279 14.447 11.557 2.427

Porcí 104.349 1.565.990 3.304.864 29.709.348 64.893 51.914 4.333

Gall./Poll. 5.684 109.443 92.593 9.623 2.293 1.147 790

186.645 1.958.287 3.397.456 51.836.250 81.632 64.618 1.633

2.050.241 26.544.169 47.710.736 586.952.023 682.404 541.482 79.018

Annex 2

Taules input-output del sector ramader i agrícola dels municipis integrants de la iniciativa Biolab Baix Segre

(dades 2018).3

3 Anàlisi de recursos realitzat en el marc de la iniciativa Biolab Baix Segre.
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AGRICULTURA

Municipi
Consum 

aigua
(m3)

Consum 
gasoil 
(m3)

Fertilitzant 
(t)

Envasos 
(kg)

Producció 
(t)

Biomassa 
resid. (t)

Biomassa 
residual 

seca 
(t MS)

Albatàrrec

Herbaci 428.862 18 111 506 854 145 127

Canyot 152.373 5 28 119 339 512 451

Llenyós 2.639.373 692 416 13.989 18.305 1.620 1.296

3.220.608 715 555 14.613 19.498 2.276 1.874

Alcarràs
Herbaci 24.192.447 762 4.229 19.223 39.478 4.937 4.344

Canyot 9.332.308 284 1.648 7.101 21.048 31.762 27.953

Llenyós 17.248.590 16.621 4.501 82.042 108.944 9.209 7.367

50.773.345 17.667 10.377 108.366 169.471 45.908 39.664

Almenar
Herbaci 10.722.564 566 3.050 13.865 20.124 5.011 4.410

Canyot 5.165.938 157 912 3.929 11.787 17.775 15.642

Llenyós 4.386.806 3.190 1.111 20.566 25.359 2.270 1.816

20.275.308 3.913 5.072 38.360 57.270 25.056 21.867

Montoliu 
de Lleida

Herbaci 456.470 31 170 770 837 288 253

Canyot 858 <0,1 0 1 2 3 3

Llenyós 1.387.297 663 270 7.259 9.440 824 659

1.844.625 694 440 8.030 10.279 1.114 915

Seròs
Herbaci 128.581 112 615 2.796 1.781 1.111 977

Canyot 32.281 1 6 25 73 111 97

Llenyós 9.734.104 8.040 4.501 68.246 68.362 8.410 6.728

9.894.966 8.153 5.122 71.066 70.216 9.631 7.802

Soses
Herbaci 1.362.708 42 229 1.042 2.544 191 168

Canyot 727.468 22 128 551 1.653 2.493 2.194

Llenyós 7.407.614 7.034 1.970 36.090 46.972 3.975 3.180

9.497.790 7.098 2.327 37.683 51.169 6.660 5.543

Sudanell
Herbaci 189.008 6 35 159 297 47 41

Canyot 305.063 9 54 231 693 1.046 920

Llenyós 2.443.817 1.832 551 11.959 15.912 1.355 1.084

2.937.888 1.848 639 12.349 16.903 2.448 2.046

Torres 
de Segre

Herbaci 3.950.387 118 693 3.149 6.937 1.045 927

Canyot 1.588.547 49 285 1.230 3.440 5.212 4.588

Llenyós 12.141.649 10.644 3.061 59.722 79.981 6.682 5.346

17.680.583 10.813 4.039 64.101 90.357 12.940 10.861

116.125.112 50.900 28.571 354.568 485.162 106.032 90.571
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Localització de plantes per a la validació tecnològica. Font: Projecte Biopilots4u.eu

Annex 3

Instal·lacions existents a escala europea per a la validació de biotecnologies. 




