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La crisi mundial, derivada dels efectes de la pandèmia a 
causa de la COVID-19, ha qüestionat el model de creixe-
ment actual basat en la producció de béns i serveis, model 
que comporta un ús intensiu dels recursos naturals i una 
elevada pressió sobre el medi ambient i que està accele-
rant el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat.

Ens trobem en un moment excepcional, en el qual tenim una gran opor-
tunitat per impulsar polítiques que contribueixin a millorar la qualitat 
de vida de la ciutadania, donant resposta no només a la situació genera-
da per la pandèmia, sinó també a la lluita contra el canvi climàtic, a l’im-
puls d’una mobilitat sostenible, de l’economia circular i de l’equilibri 
territorial, dissenyant ciutats sostenibles, saludables, segures, resi-
lients i inclusives.

La situació de crisi provocada pel coronavirus ha posat de manifest les 
deficiències de les nostres ciutats, alhora que ha provocat canvis impor-
tants en l’ús dels espais públics, del transport, dels llocs de lleure, de 
les relacions entre el medi urbà i rural. Això ens obliga a redissenyar i 
regenerar les nostres ciutats i pobles. 

Per a això, les administracions públiques hem de treballar de manera 
coordinada, en col·laboració amb el sector privat i amb la ciutadania, 
per buscar solucions que permetin donar resposta a les necessitats del 
segle XXI.
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Però no hem d’oblidar el paper fonamental que exerceixen els governs 
locals en aquest procés de canvi. Al nostre país, prop del 80 % de la 
població viu en ciutats, i és aquí on es guanyarà o es perdrà la lluita per 
la sostenibilitat, per la qual cosa han de tenir el protagonisme més 
important en la recuperació. Això, sense oblidar les interrelacions 
existents entre el món rural i l’urbà, que s’han de basar en una 
estabilitat que ens permeti afavorir un equilibri ecològic i territorial.

No podem desaprofitar l’oportunitat que ens ofereix el Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, dotat amb una quantitat 
importantíssima de fons europeus que ens permetran fer aquest canvi.

El model de reconstrucció de les nostres ciutats i pobles s’ha de definir 
d’acord amb els principis del Pacte Verd Europeu: economia circular, 
energia neta, eficiència energètica, mobilitat sostenible, increment de 
la biodiversitat, eliminació de la contaminació i lluita contra el canvi 
climàtic.

La Declaració de Sevilla, subscrita per 231 entitats locals que aglutinen 
més de 20 milions d’habitants, ha contribuït a donar una forta 
embranzida al compliment dels ODS, recollits en l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible, i al procés de descarbonització de la 
nostra societat.

PER AIXÒ, LES CIUTATS REUNIDES AVUI A VALLADOLID,
EN LA JORNADA SOBRE ECONOMIA CIRCULAR, 
RECONSTRUCCIÓ I ENTITATS LOCALS,
AMB LA NOSTRA SIGNATURA ENS COMPROMETEM A:

★ Impulsar i donar suport tant a la crida de la ciutat de París per una 
economia circular com a la Declaració de Sevilla, signada el 15 de 
març de 2017.

★ Ressaltar el paper important dels governs locals en les accions de 
foment i desenvolupament d’un nou model basat en els principis 
de l’economia circular, pel fet de ser l’Administració més propera i 
la que, per tant, pot prevenir els principals conflictes ambientals.

★ Impulsar el paper dels nous emprenedors, potenciant el protago-
nisme dels joves en el desenvolupament i la creació de noves 
empreses.

★ Promoure el compliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible recollits en l’Agenda 2030 fomentant un model de 
desenvolupament urbà sostenible, saludable, inclusiu i resilient, 
augmentant la demanda d’activitats socioeconòmiques genera-
dores de béns i serveis ambientals, fomentant l’ocupació verda i 
una ocupació social de més qualitat, i garantint una transició 
ecològica justa.

★ Desenvolupar estratègies locals d’economia circular, com un 
model impulsat per la FEMP, que permetin diagnosticar la situació 
de l’entitat local i el seu territori, elaborar plans d’acció i establir 
indicadors que garanteixin el compliment dels objectius de 
reducció de residus i la revisió permanent dels plans per 
millorar-los contínuament. Aquestes estratègies tindran com a 
objectius prevenir i reduir la generació de residus, els impactes 
adversos de la seva producció i gestió i l’impacte global derivat de 
l’ús dels recursos, i millorar-ne l’eficiència, amb la finalitat de 
protegir el medi ambient i la salut humana i fer la transició cap a 
una economia circular i baixa en carboni.

★ Afavorir un ús sostenible de l’aigua optimitzant la xarxa d’abasta-
ment i sanejament, incrementant l’eficiència i l’estalvi en el 
consum d’aigua, fomentant-ne la reutilització i garantint-ne el dret 
d’accés.

★ Impulsar l’aplicació de l’Agenda Urbana Espanyola, integrant la 
sostenibilitat en la planificació territorial, orientant les polítiques 
urbanes a objectius socials, econòmics i ambientals, promovent 
un urbanisme que fomenti la compacitat, la regeneració i la resi-
liència urbana. 

★ Promoure l’eficiència i l’estalvi energètics en el parc immobiliari, 
en els sectors comercials i els industrials, afavorint l’assessora-
ment per combatre la pobresa energètica. 

★ Ordenar l’espai per fomentar la mobilitat sostenible, regulant 
l’ocupació de l’espai públic, prioritzant-ne l’ús per als vianants, 
integrant la mobilitat sostenible en el planejament urbanístic, 
reduint les emissions a l’atmosfera derivades del transport i 
promovent el transport col·lectiu.

★ Repensar la manera de produir, proveir i consumir, generant 
conductes més saludables per a l’entorn i la població i afavorint la 
igualtat d’oportunitats, tant en l’àmbit urbà com en el medi rural.

★ Fomentar espais i conductes saludables impulsant un desenvolu-
pament rural sostenible, promovent un urbanisme per a la salut 
potenciant hàbits saludables i el consum responsable i reduint el 
malbaratament alimentari.

★ Convertir l’economia circular en una font d’impuls de les noves 
tecnologies que contribueixi al canvi del model econòmic i a la 
reducció dels impactes ambientals.

★ Involucrar la comunitat científica en la investigació i el desenvolu-
pament de projectes i programes de foment de l’economia circular, 
incrementant els programes d’R+D+I.

★ Fomentar la cooperació entre administracions i desenvolupar i 
compartir bones pràctiques entre ciutats, en el marc del desenvo-
lupament d’estratègies locals d’economia circular.

★ Fomentar la governança multinivell del territori i millorar la cons-
cienciació, la sensibilització i la participació dels nostres veïns en 
les accions locals d’impuls de l’economia circular.

★ Potenciar els partenariats publicoprivats per afavorir aliances 
entre els diferents actors del sector públic, organitzacions de la 
societat civil i el sector privat. 
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importantíssima de fons europeus que ens permetran fer aquest canvi.

El model de reconstrucció de les nostres ciutats i pobles s’ha de definir 
d’acord amb els principis del Pacte Verd Europeu: economia circular, 
energia neta, eficiència energètica, mobilitat sostenible, increment de 
la biodiversitat, eliminació de la contaminació i lluita contra el canvi 
climàtic.

La Declaració de Sevilla, subscrita per 231 entitats locals que aglutinen 
més de 20 milions d’habitants, ha contribuït a donar una forta 
embranzida al compliment dels ODS, recollits en l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible, i al procés de descarbonització de la 
nostra societat.

PER AIXÒ, LES CIUTATS REUNIDES AVUI A VALLADOLID,
EN LA JORNADA SOBRE ECONOMIA CIRCULAR, 
RECONSTRUCCIÓ I ENTITATS LOCALS,
AMB LA NOSTRA SIGNATURA ENS COMPROMETEM A:

★ Impulsar i donar suport tant a la crida de la ciutat de París per una 
economia circular com a la Declaració de Sevilla, signada el 15 de 
març de 2017.

★ Ressaltar el paper important dels governs locals en les accions de 
foment i desenvolupament d’un nou model basat en els principis 
de l’economia circular, pel fet de ser l’Administració més propera i 
la que, per tant, pot prevenir els principals conflictes ambientals.

★ Impulsar el paper dels nous emprenedors, potenciant el protago-
nisme dels joves en el desenvolupament i la creació de noves 
empreses.

★ Promoure el compliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible recollits en l’Agenda 2030 fomentant un model de 
desenvolupament urbà sostenible, saludable, inclusiu i resilient, 
augmentant la demanda d’activitats socioeconòmiques genera-
dores de béns i serveis ambientals, fomentant l’ocupació verda i 
una ocupació social de més qualitat, i garantint una transició 
ecològica justa.

★ Desenvolupar estratègies locals d’economia circular, com un 
model impulsat per la FEMP, que permetin diagnosticar la situació 
de l’entitat local i el seu territori, elaborar plans d’acció i establir 
indicadors que garanteixin el compliment dels objectius de 
reducció de residus i la revisió permanent dels plans per 
millorar-los contínuament. Aquestes estratègies tindran com a 
objectius prevenir i reduir la generació de residus, els impactes 
adversos de la seva producció i gestió i l’impacte global derivat de 
l’ús dels recursos, i millorar-ne l’eficiència, amb la finalitat de 
protegir el medi ambient i la salut humana i fer la transició cap a 
una economia circular i baixa en carboni.

★ Afavorir un ús sostenible de l’aigua optimitzant la xarxa d’abasta-
ment i sanejament, incrementant l’eficiència i l’estalvi en el 
consum d’aigua, fomentant-ne la reutilització i garantint-ne el dret 
d’accés.

★ Impulsar l’aplicació de l’Agenda Urbana Espanyola, integrant la 
sostenibilitat en la planificació territorial, orientant les polítiques 
urbanes a objectius socials, econòmics i ambientals, promovent 
un urbanisme que fomenti la compacitat, la regeneració i la resi-
liència urbana. 

★ Promoure l’eficiència i l’estalvi energètics en el parc immobiliari, 
en els sectors comercials i els industrials, afavorint l’assessora-
ment per combatre la pobresa energètica. 

★ Ordenar l’espai per fomentar la mobilitat sostenible, regulant 
l’ocupació de l’espai públic, prioritzant-ne l’ús per als vianants, 
integrant la mobilitat sostenible en el planejament urbanístic, 
reduint les emissions a l’atmosfera derivades del transport i 
promovent el transport col·lectiu.

★ Repensar la manera de produir, proveir i consumir, generant 
conductes més saludables per a l’entorn i la població i afavorint la 
igualtat d’oportunitats, tant en l’àmbit urbà com en el medi rural.

★ Fomentar espais i conductes saludables impulsant un desenvolu-
pament rural sostenible, promovent un urbanisme per a la salut 
potenciant hàbits saludables i el consum responsable i reduint el 
malbaratament alimentari.

★ Convertir l’economia circular en una font d’impuls de les noves 
tecnologies que contribueixi al canvi del model econòmic i a la 
reducció dels impactes ambientals.

★ Involucrar la comunitat científica en la investigació i el desenvolu-
pament de projectes i programes de foment de l’economia circular, 
incrementant els programes d’R+D+I.

★ Fomentar la cooperació entre administracions i desenvolupar i 
compartir bones pràctiques entre ciutats, en el marc del desenvo-
lupament d’estratègies locals d’economia circular.

★ Fomentar la governança multinivell del territori i millorar la cons-
cienciació, la sensibilització i la participació dels nostres veïns en 
les accions locals d’impuls de l’economia circular.

★ Potenciar els partenariats publicoprivats per afavorir aliances 
entre els diferents actors del sector públic, organitzacions de la 
societat civil i el sector privat. 

Valladolid, 30 de juny de 2021
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