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Consum

És un sector que influeix en gran mesura a les emissions de CO₂ 
pel fet que el consum depèn de tots els sectors de la societat:

• Producció d'electricitat i calor per a la indústria
• Consum de matèria primera
• Generació de residus
• Transport
• etc.
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En fabricar-ho s'emeten 
al medi ambient 
l'equivalent a uns
13 quilos de diòxid
de carboni.

La fabricació suposa 
una despesa aproxima-
da de més de:
2.000 litres d'aigua

10 litres de productes
químics i tints
s'utilitzen en el procés de 
fabricació.

Les rentades provoquen una 
despesa de més de 
1000 litres d'aigua
A més de l'energia consumida 
en assecats i planxats.

El procés de degradació del cotó, si 
acaba en un abocador,
pot durar fins a 5 mesos 
i el del polièster fins a 200 anys.

1 Matèria primera 
Cotó

2 Itàlia  
Teixit4

Espanya
Venta

3
Tunísia
Confecció

Fabricació d'uns pantalons texans d'una marca italiana
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1 tona d'alumini equival a 13
tones de residus

Obtenció de l'alumini
des de la bauxita

Consum electricitat

13-14 Kwh/kg
 

Usos de l’alumini 

     • Indústria transport
     • Construcció
     • Enginyeria civil
     • Empaquetat d'aliments
     • etc.

      

Alumini fabricat a partir de bauxita versus alumini reciclat

La font d'energia utilitzada per a produir 
electricitat a la indústria de l'alumini 
tindrà una influència directa a les emis-
sions de contaminants i, per tant, a la 
petjada de carboni.

roques sediments tòxics

2/3 consum               Bauxita         
1/3 consum               Material reciclat

Obtenció de l'alumini
des de material reciclat

Consum electricitat

0,65 Kwh/kg
 

Reciclatge d’alumini a Europa:
• 42 % llaunes
• 85 % materials de construcció
• 95 % vehicles de transport

Països líders en reciclatge d'alumini:
• 97 % Brasil
• 90 % Japó
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Obtenció del plàstic
a partir del petroli

Consum electricitat

0,4-2,5 Kwh/kg
 

Algunes dades sobre el plàstic

• Existeixen més de 80.000 resines plàs-
tiques. No totes es poden reciclar.
• Més del 4% del petroli s'usa per a produir 
plàstic.
• La majoria de residus acumulats als 
municipis són plàstics.
• El reciclatge de plàstic ajuda a estalviar 
energia i matèria primera.
• Quan es barregen residus amb plàstic als 
abocadors es generen moltes emissions 
tòxiques durant la seva descomposició.
• El 80% del cost d'una ampolla d'aigua 
prové de la fabricació de l'ampolla.
      

Fabricació de plàstic a partir del petroli o de plàstic reciclat

Obtenció de plàstic
a partir de material reciclat

Consum electricitat

0,26-1,6 Kwh/kg
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Al 2016 es van generar 242 milions de tones 
de deixalles plàstiques al món.
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Obsolescència programada

Quants anys creus que roman aquesta bombeta de 60 W encesa abans de fondre's?

40 dies

6 mesos

2 anys

5 anys

Porta més de 100 anys encesa
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Economia lineal versus circular
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Economia lineal Economia circular


