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CARA UN NOVO MODELO ECONÓMICO:
IMPULSO DA TRANSICIÓN CIRCULAR DAS PEMES GALLEGAS

RETO
•

Necesidade de transformar a economía actual para convertela nunha economía sostible, baixa en carbono,
eficiente no uso de recursos, e capaz de xerar novas vantaxes competitivas para as empresas galegas.

•

Adaptación da actividade económica ao novo marco regulatorio, e ás estratexias e plans que poden condicionar as
accións e desenvolvementos das empresas.

OBXECTIVO
•

Reformular os modelos produtivos actuais de enfoque
lineal e alto impacto ambiental e social, co propósito de
alcanzar modelos eficientes no uso dos recursos e
baixos en emisións de carbono e en xeración
residuos.

BENEFICIOS
•
•
•

Cumprimento legal
Aforro de custes
Xestión de riesgos

•
•

Redución de impacto
ambiental
Posicionamiento
sostible
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SERVIZO DE ASESORAMENTO Á EMPRESA:
DIAGNÓSTICO CIRCULAR

OBXECTIVO
•

Coñecer o punto de partida da empresas fronte á economía circular.

•

Identificar as necesidades e potencialidades da entidade que deben ser abordadas aumentar o seu nivel de
circularidade.

¿COMO O FAREMOS?
•

Cuestionario de avaliación sobre economía circular: analizar
diferentes topics clave en cada unha das fases da cadea de
valor. Estes topics serán seleccionados tras analizar os
posibles impactos ambientais da empresa e o marco
regulatorio de aplicación a nivel de economía circular.

•

Metodoloxía de valoración de circularidade (cualitativa e
cuantitativa): coñecer o nivel de desempeño actual da empresa
fronte aos topics analizados.
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SERVIZO DE ASESORAMENTO Á EMPRESA:
PLAN DE ACTUACIÓN (TRANSICIÓN CIRCULAR)

OBXECTIVO
OBJETIVO:

•

Definir a folla de ruta de cada empresa coas accións para acometer para abordar cada unha das
necesidades/oportunidades
• Definir la hoja de ruta de
detectadas.
cada empresa con las acciones a acometer para abordar cada una de las

•

necesidades/oportunidades
detectadas.
Acompañar
ás empresas na implantación
das accións definidas.
• Acompañar a las empresas en la implantación de las acciones definidas.

¿COMO O FAREMOS?
DEFINICIÓN DE
ACCIÓNS NAS
DISTINTAS ÁREAS DE
IMPACTO:
- Abastecemento de
Materias Primas
- Produción
- Distribución
- Consumo
- Fin de vida
- Transversal

PRIORIZACIÓN DE
ACCIÓNS:
- “ Top Three”
- Inmediatas
- A curto prazo
- A medio prazo
- A longo prazo

DEFINICIÓN DE
RESPONSABLES E
RECURSOS DA
IMPLANTACIÓN DE
CADA ACCIÓN, E
PLANIFICACIÓN
TEMPORAL

ACTUALIZACIÓN
PERMANENTE DO
ESTADO DE
IMPLANTACIÓN DE
CADA ACCIÓN.
• SEN INICIAR
• EN EXECUCIÓN
• FINALIZADA
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SERVIZO DE ASESORAMENTO Á EMPRESA:
ESQUEMA DUN CICLO COMPLETO DE SERVIZO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FORMACIÓN E
SENSIBILIZACIÓN

PRESENTACIÓN
DA SOLICITUDE

DIAGNÓSTICO
CIRCULAR

PLAN DE
ACTUACIÓN

XUSTIFICACIÓN
DA SUBVENCIÓN

Formarémosche
presencialmente
sobre os
principios e
contexto actual
da economía
circular

Axudarémosche
na elaboración e
na presentación da
solicitude da
subvención
RE-ACCIONA
COVID-19

Analizaremos o
punto de partida
da túa empresa no
ámbito da
economía circular

Impulsaremos o
plan de transición
circular na túa
empresa,
axudándoche na
implantación e
facendo
seguimento

Apoiarémosche
durante o proceso
de xustificación
da subvención
RE-ACCIONA
COVID-19

ASESORAMENTO CONTINUO DO EQUIPO CONSULTOR
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