
Resultats Projecte Simbiosi Industrial  
Específics pel sector tèxtil

Simbiosi industrial: 
“ És una forma de intermediació 
entre empreses que fomenta la 

col·laboració multi-sectorial per la 
reducció dels residus i que és viable 

gràcies a la proximitat geogràfica 
d’aquestes empreses quan 

s’ubiquen en polígons industrials.”

Algunes de les empreses i entitats 
participants..
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Municipi de les empreses participants

Arenys de Mar Arenys de Munt Argentona

Cabrera de Mar Canet de Mar Llinars del Vallès

Mataró Pineda de Mar Vilassar de Mar

Millora eficiència

Reducció del 
malbaratament de 
recursos I energia. 
Millorar l’adaptabilitat 
de les empreses i fer-
les més competitives

Creació sinèrgies

Crear xarxes de 
col·laboració entre les 
empreses. Donar-les a 
conèixer entre si.

Reducció impacte

Millora d’aprofitament 
dels recursos materials i 
energètics, disminució 
dels residus generats.

Problemàtiques ambientals transversals Com afecten al món tèxtil?

Mobilitat i logística

Packaging

Materials

Energia

Connexió entre indústries trencada cada 
cop més necessària de reconstruir

Creixement de demanda de productes “eco” 
(etiquetes i certificacions)

Creixent regulació sobre els residus tèxtils i 
productes químics

Residus tèxtils quantitats i qualitats variables, 
desconeixença de les vies de recuperació

Nous processos més eficients

Aigua



Connexions creades i resultats obtinguts: 

• Tubs Alumini i 
Ferro

• Tubs cartró
• Caixes de cartró
• Paper de transfer
• Serradures i Virutes 

de fusta
• Perxes

• Taps de suro post-
consum

• Taps de plàstic
• Alarmes per tèxtil
• Caixes de plàstic 

amb logos
• Pneumàtics

>3.000 kg
De plàstic recirculat/any
resultat del reciclatge dels
cons de fil que arriben a la
Fundació Maresme

>1.000 kg
De fusta recirculada de caixes 
de packaging de maquinària

>36 m3
De cartró recirculat/any 
resultat de la connexió entre 
empreses per l’aprofitament 
de caixes i làmines de cartró

>10 kg
D’acer recirculat/any gràcies a 
les agulles de teixir 

A més a més de les connexions creades, la 
plataforma ha permès:

✓ Sensibilització en Medi Ambient
✓ Promoció energies renovables
✓ Difusió i promoció Economia Circular
✓ Bones pràctiques ambientals a les 

oficines
✓ Conèixer queixes i suggeriments sobre 

polígons
✓ Captar els interessos de les empreses
✓ Donar a conèixer els serveis del PAE

Projecte subvencionat per:Amb la col·laboració de:

Plataforma desenvolupada: 
Canal PAE MATARÓ MARESME

Això no s’acaba aquí! Estem realitzant 
gestions per poder recircular els 
següents materials: 

Residus amb gestió 
millorada

• Ganivetes
• Documents confidencials
• Tòner i cartutxos
• Restes vegetals
• Envasos de productes 

químics
• Càpsules de cafè
• Residus tèxtils pre-

consumidor

A més a més, moltes 
empreses estan 
utilitzant el nostre 
PROTOCOL DE 
BONES PRÀCTIQUES 
AMBIENTALS A LA 
OFICINA, que està 
disponible per 
descarregar a 
www.fagem.org


