ACORD
VALLÈS CIRCULAR
Per incorporar els principis de l’economia circular en les polítiques
de desenvolupament econòmic, social i ambiental
En el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 25 de setembre de 2015 s’aprovà
l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció que es concreta en 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible d’aplicació a tots els estats membres de l’ONU, que marquen els
temes prioritaris: la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la
prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els
territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.
La Comissió Europea aposta per avançar envers una economia més circular per modernitzar i
transformar l’economia europea en una direcció més sostenible, aprofitant les sinèrgies amb els
objectius de la UE en matèria de canvi climàtic i energia. Al desembre de 2015 aprovà un
ambiciós paquet de mesures sobre l’economia circular per a impulsar la competitivitat, crear
ocupació i generar creixement sostenible. L’execució del pla d’acció de la UE per l’economia
circular es posiciona com una prioritat clara per a la Comissió.
El Govern de la Generalitat de Catalunya marca un full de ruta propi amb l’Acord per una
economia verda i una economia circular, aprovat el maig de 2015, incorporant de forma
transversal en les polítiques de desenvolupament econòmic, social i ambiental els principis de la
circularitat.
Els municipis del Vallès Occidental han avançat de forma activa amb la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat impulsada per la Diputació de Barcelona, assumint diferents reptes com la
implementació dels Plans d’Energia Sostenible.
Amb l’ Acord Vallès Circular, administracions locals i agents rellevants del Vallès Occidental, amb
el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, volen donar un pas més enllà
i assumir el repte de la transició cap una economia circular en els propers anys, treballant
conjuntament en la implementació dels principis de l’economia circular, prenent com a
referència els proposats per la Fundació Ellen Macarthur:
 Preservar i millorar el capital natural, controlant existències finites i equilibrant els fluxos
de recursos renovables i no renovables.
 Optimitzar l’ús dels recursos, allargant al màxim la vida de productes, components i
materials amb la màxima utilitat en tot moment, tant en els cicles tècnics com en els
biològics.
 Fomentar l’eficàcia del sistema revelant i eliminant externalitats negatives
Un Acord per compartir un full de ruta cap a un futur més sostenible en la comarca, per afavorir
la transició desenvolupant fórmules creatives d’actuació que serveixin per enfortir l’economia
local i comarcal, per aprofitar els recursos del Vallès Occidental i posar la comarca al capdavant
d’una transformació que ajudi a generar riquesa i ocupació, millori la qualitat de vida de la
ciutadania i alhora que afavoreixi una millora en el medi ambient.
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I Per donar suport i accelerar la transició cap a l’economia circular incorporant els
principis en les polítiques de desenvolupament econòmic, social i ambiental, ACORDEM:

VALLÈS
COMPARTIR els objectius per un desenvolupament sostenible i les polítiques d’Europa i
Catalunya per reduir el consum de recursos, la generació de residus i l’impacte en el medi
ambient.

INTEGRAR

el model d’economia circular en el conjunt de les polítiques de

desenvolupament econòmic, social i ambiental actuant de forma transversal en l’àmbit
municipal i comarcal.

RECONÈIXER les empreses i entitats que actuïn com agents de canvi en la transició cap
a l’economia circular.

CREAR un ecosistema de col·laboració públic-privat per situar l’economia circular en
un espai central, compartint experiències, optimitzant els recursos, treballant en el codisseny i la co-realització d’actuacions.

UTILIZAR el potencial de l’administració per influir en el model econòmic, a través de
la compra pública, l’aprofitament dels recursos naturals del territori, l’impuls de mesures
fiscals o incentius, així com l’adopció de models més col·laboratius per aconseguir una
gestió més eficient dels recursos.

LIDERAR el procés per situar el Vallès Occidental com un referent d’implementació de
l’economia circular en el territori, en coordinació i cooperació amb altres iniciatives.

ACTIVAR estratègies de suport al teixit productiu perquè les empreses puguin avançar
cap a l’economia circular a través de l’ecodisseny de productes i serveis, l’ecoinnovació,
la remanufactura, la gestió eficient dels recursos o la simbiosi industrial, tot definint nous
models de negoci.

REALITZAR actuacions que permetin apropar la ciutadania a un model de consum
responsable, col·laboratiu i alineat amb els principis de l’economia circular: compartir,
reutilitzar, reparar, reciclar i consumir productes i serveis de proximitat.
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