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A crise mundial, derivada dos efectos da pandemia sufrida 
pola  COVID 19, cuestionou o actual modelo de crecemen-
to baseado na produción de bens e servizos, que conleva 
un uso intensivo de recursos naturais e unha elevada pre-
sión sobre o medio ambiente, que está a acelerar o 
cambio climático e a perdida da biodiversidade.

Atopámonos nun momento excepcional, no que temos unha gran oportu-
nidade para impulsar políticas que contribúan a mellorar a calidade de 
vida da cidadanía, dando resposta non só á situación xerada pola pande-
mia, senón tamén á loita contra o cambio climático, ao impulso dunha 
mobilidade sostible, da economía circular, ao equilibrio territorial, dese-
ñando cidades sostibles, saudables, seguras, resilientes e inclusivas.

A situación de crise provocada polo coronavirus puxo de manifesto as 
deficiencias das nosas cidades, á vez que provocou importantes cambios 
no uso dos espazos públicos, do transporte, dos lugares de lecer, das 
relacións entre o medio urbano e rural. Isto obríganos ao redeseño e  re- 
xeración das nosas cidades e pobos.

Para iso, as Administracións Públicas debemos traballar de maneira 
coor-dinada, en colaboración co sector privado e coa cidadanía, para 
buscar solucións que permitan dar resposta ás necesidades do século  
XXI.
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Pero non debemos esquecer o papel fundamental que desempeñan os 
Gobernos Locais neste proceso de cambio. No noso país preto do 80% da 
poboación vive en cidades e é nelas onde se vai a gañar ou perder a 
batalla pola sustentabilidade, polo que deben ter o maior protagonismo 
na recuperación. Isto sen esquecer as interrelacións existentes entre o 
mundo rural e o urbano que deben sustentarse nun equilibrio que nos 
permita favorecer un equilibrio ecolóxico e territorial.

Non podemos desaproveitar a oportunidade que nos brinda o Plan de 
Recuperación, Transformación e  Resiliencia, dotado cunha  importantísi-
ma cantidade de fondos europeos que nos permitirán realizar este cambio.

O modelo de reconstrución das nosas cidades e pobos debe ser acorde cos 
principios do Pacto Verde Europeo: economía circular, enerxía limpa, 
eficiencia enerxética, mobilidade sostible, incremento da biodiversidade, 
eliminación da contaminación e loita contra o cambio climático.

A Declaración de Sevilla, subscrita por 231 Entidades Locais, que agluti-
nan a máis de 20 millóns de habitantes contribuíu a dar un forte impulso 
ao cumprimento dos  ODS, recollidos na Axenda 2030 por unha Estratexia 
de Desenvolvemento Sostible e ao proceso de  descarbonización da nosa 
sociedade.

POR ISO AS CIDADES HOXE REUNIDAS EN VALLADOLID, 
NESTA XORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR, 
RECONSTRUCIÓN E ENTIDADES LOCAIS
COMPROMETÉMONOS COA NOSA FIRMA A:

★ Impulsar e apoiar tanto o chamamento que realizou a cidade de 
París por unha economía circular como a Declaración de Sevilla, 
asinada o 15 de marzo de 2017.

★ Resaltar o importante papel que teñen os Gobernos Locais nas 
accións de fomento e desenvolvemento dun novo modelo baseado 
nos principios da Economía Circular por ser a administración máis 
próxima, e a que por tanto pode previr os principais conflitos 
ambientais.

★ Impulsar o papel dos novos emprendedores, potenciando o protago-
nismo dos mozos no desenvolvemento e creación de novas empre-
sas.

★ Promover o cumprimento dos Obxectivos de desenvolvemento 
Sostible recollidos na Axenda 2030 fomentando un modelo de 
desenvolvemento urbano sostible, saudable, inclusivo e  resiliente, 
aumentando a demanda de actividades socioeconómicas xeradoras 
de bens e servizos ambientais, fomentando o emprego verde e un 
emprego social de maior calidade e garantindo unha Transición 
Ecolóxica Xusta.

★ Desenvolver Estratexias Locais de Economía Circular, como o 
modelo impulsado pola FEMP, que permitan diagnosticar a situa-
ción da entidade local e o seu territorio, elaborar plans de acción e 
establecer indicadores que garantan o cumprimento dos obxectivos 
de redución de residuos e a revisión permanente dos plans para a 
mellora continua dos mesmos. Estas estratexias terán como obxec-
tivo a prevención e a redución da xeración de residuos, dos impactos 
adversos da súa xeración e xestión, a redución do impacto global de 
uso dos recursos e a mellora da eficiencia do devandito uso, co fin 
de protexer o medioambiente e a saúde humana e efectuar a transi-
ción a unha economía circular e baixa en carbono.

★ Favorecer un uso sostible da auga optimizando a rede de abastece-
mento e saneamento, incrementando a eficiencia e aforro no consu-
mo da auga, fomentado a súa reutilización e garantindo o dereito de 
acceso á auga.

★ Impulsar a aplicación da Axenda Urbana Española, integrando a 
sustentabilidade na planificación territorial orientando as políticas 
urbanas con obxectivos sociais, económicos e ambientais, promo-
vendo un urbanismo que fomente a  compacidade, a rexeneración e 
a  resiliencia urbana.

★ Promover a eficiencia e o aforro enerxético no parque inmobiliario, 
nos sectores comerciais e industriais e favorecendo o asesoramento 
para combater a pobreza enerxética.

★ Ordenar o espazo para fomentar a mobilidade sostible, regulando a 
ocupación do espazo público, priorizando o uso peonil do mesmo, 
integrando a mobilidade sostible no plan urbanístico, reducindo as 
emisións á atmosfera derivadas do transporte, e promovendo o 
transporte colectivo. 

★ Repensar a maneira de producir, abastecer e consumir, xerando 
condutas máis saudables para a contorna e a poboación e favore-
cendo a igualdade de oportunidades tanto no ámbito urbano como 
no medio rural.

★ Fomentar espazos e condutas saudables impulsando un desenvol-
vemento rural sostible, promovendo un urbanismo para a saúde 
potenciando os hábitos saudables , o consumo responsable e redu-
cindo o desperdicio alimentario.

★ Converter á economía circular nunha fonte de impulso das novas 
tecnoloxías que contribúa ao cambio do modelo económico e á redu-
ción de impactos ambientais.

★ Involucrar á Comunidade científica na investigación e desenvolve-
mento de proxectos e programas de fomento da economía circular, 
incrementando os programas de I+D+i.

★ Fomentar a cooperación entre administracións e desenvolver e 
compartir boas prácticas entre cidades, no marco do desenvolve-
mento de Estratexias Locais de Economía Circular.

★ Fomentar a gobernanza multinivel do territorio e mellorar a 
concienciación, sensibilización e participación das nosas veciñas e 
veciños nas accións locais de impulso da economía circular.

★ Potenciar o participados público-privados para favorecer alianzas 
entre os distintos actores do sector público, organizacións da socie-
dade civil e o sector privado.
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ambientais.

★ Impulsar o papel dos novos emprendedores, potenciando o protago-
nismo dos mozos no desenvolvemento e creación de novas empre-
sas.

★ Promover o cumprimento dos Obxectivos de desenvolvemento 
Sostible recollidos na Axenda 2030 fomentando un modelo de 
desenvolvemento urbano sostible, saudable, inclusivo e  resiliente, 
aumentando a demanda de actividades socioeconómicas xeradoras 
de bens e servizos ambientais, fomentando o emprego verde e un 
emprego social de maior calidade e garantindo unha Transición 
Ecolóxica Xusta.

★ Desenvolver Estratexias Locais de Economía Circular, como o 
modelo impulsado pola FEMP, que permitan diagnosticar a situa-
ción da entidade local e o seu territorio, elaborar plans de acción e 
establecer indicadores que garantan o cumprimento dos obxectivos 
de redución de residuos e a revisión permanente dos plans para a 
mellora continua dos mesmos. Estas estratexias terán como obxec-
tivo a prevención e a redución da xeración de residuos, dos impactos 
adversos da súa xeración e xestión, a redución do impacto global de 
uso dos recursos e a mellora da eficiencia do devandito uso, co fin 
de protexer o  medioambiente e a saúde humana e efectuar a transi-
ción a unha economía circular e baixa en carbono.

★ Favorecer un uso sostible da auga optimizando a rede de abastece-
mento e saneamento, incrementando a eficiencia e aforro no consu-
mo da auga, fomentado a súa reutilización e garantindo o dereito de 
acceso á auga.

★ Impulsar a aplicación da Axenda Urbana Española, integrando a 
sustentabilidade na planificación territorial orientando as políticas 
urbanas con obxectivos sociais, económicos e ambientais, promo-
vendo un urbanismo que fomente a  compacidade, a rexeneración e 
a  resiliencia urbana.

★ Promover a eficiencia e o aforro enerxético no parque inmobiliario, 
nos sectores comerciais e industriais e favorecendo o asesoramento 
para combater a pobreza enerxética.

★ Ordenar o espazo para fomentar a mobilidade sostible, regulando a 
ocupación do espazo público, priorizando o uso peonil do mesmo, 
integrando a mobilidade sostible no plan urbanístico, reducindo as 
emisións á atmosfera derivadas do transporte, e promovendo o 
transporte colectivo. 

 

★ Repensar a maneira de producir, abastecer e consumir, xerando 
condutas máis saudables para a contorna e a poboación e favore-
cendo a igualdade de oportunidades tanto no ámbito urbano como 
no medio rural.

★ Fomentar espazos e condutas saudables impulsando un desenvol-
vemento rural sostible, promovendo un urbanismo para a saúde 
potenciando os hábitos saudables , o consumo responsable e redu-
cindo o desperdicio alimentario.

★ Converter á economía circular nunha fonte de impulso das novas 
tecnoloxías que contribúa ao cambio do modelo económico e á redu-
ción de impactos ambientais.

★ Involucrar á Comunidade científica na investigación e desenvolve-
mento de proxectos e programas de fomento da economía circular, 
incrementando os programas de I+D+i.

★ Fomentar a cooperación entre administracións e desenvolver e 
compartir boas prácticas entre cidades, no marco do desenvolve-
mento de Estratexias Locais de Economía Circular.

★ Fomentar a gobernanza multinivel do territorio e mellorar a 
concienciación, sensibilización e participación das nosas veciñas e 
veciños nas accións locais de impulso da economía circular.

★ Potenciar o participados público-privados para favorecer alianzas 
entre os distintos actores do sector público, organizacións da socie-
dade civil e o sector privado.

Valladolid, 30 de xuño de 2021
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