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Territori i ciutats circulars
Aquest programa es marca una sèrie d’objectius en aquest àmbit per alinear el Vallès Occidental amb
la Iniciativa de Ciutats i Regions Circulars que impulsa la Unió Europea dins del Pla d’acció per l’EC i el
Pacte Verd Europeu:

24. Per millorar la gestió de residus
•

Augmentar l’exploració de la circularitat als municipis i a la comarca, a partir del seu metabolisme
i funcionament, identificant elements i indicadors que permetin l’anàlisi, seguiment de resultats i
impacte de les accions, així com la comparativa intermunicipal.

•

Treballar el coneixement i la diagnosi d’oportunitats de circularitat a nivell municipal, promovent
l’acció en un marc de coordinació amb agents locals rellevants i avançant en la construcció de
Ciutats Circulars.

•

Acompanyar a l’administració local en el lideratge i dinamització d’estratègies de circularitat,
incorporant canvis en la gestió d’equipaments i serveis, la política fiscal, la transició energètica, el
consum d’aigua, la gestió de residus... per incidir en el canvi de comportaments, l’aprofitament der
recursos i evitar malbarataments.

•

Potenciar les Ciutats/municipis Circulars, com a concepte i com a marca/element motor per la
implicació d’agents i de la ciutadania, tot desenvolupant iniciatives participatives.

Àmbits de treball
Metabolisme urbà
•

Millora en la gestió del metabolisme del territori pel que fa
al flux de materials, aigua, energia i residus com a punt de
partida per la implementació de solucions ecoinnovadores i
ecoeficients.

•

Seguiment d’indicadors que ajudin a registrar l’impacte en
les condicions ambientals o la qualitat de vida de la ciutadania de la transició circular.

Construcció Ciutats Circulars
•

Formació i suport a responsables i professionals de
les administracions i d’entitats locals que participen en activitats socials, econòmiques, culturals,
educatives... estimulant una visió integral sobre
el canvi de model econòmic i la interrelació entre
accions globals i específiques (transició energètica,
gestió de residus, canvis en hàbits de vida i models
de consum...).
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24. Per millorar la gestió de residus

Construcció Ciutats Circulars
•

•

Complementarietat de mesures per a la transició, amb la
definició de polítiques locals i mesures de fiscalitat verda i
finançament que ajudin a avançar envers prioritats compartides, canviant comportaments i conductes en favor de de
bones pràctiques ambientals i sostenibles.
Desenvolupament d’iniciatives per identificar oportunitats
i plantejar estratègies d’acció a nivell local, amb una visió
d’acció compartida i col·laborativa (tallers, mentoratge,
jornades...).

•

Creació d’espais per accedir a coneixement, transferir experiències, aprofitar materials i vies de finançament i generar sinèrgies per multiplicar els resultats locals i acumular
un impacte comarcal.

•

Construcció i comunicació de l’estratègia de Ciutats Circulars, reforçant la visió i l’acció interna així com i el reconeixement exterior.

•

Aprofitament del potencial de l’administració pública en el
canvi de model de consum, a través del canvis en la prestació de serveis (EC en la contractació i compra pública),
fiscalitat verda, finançament d’iniciatives...

•

Creació d’espais i iniciatives per compartir visió i
estratègies amb els professionals implicats a diferents
nivells.

Espais de concertació
i treball territorial
•
•
•

Plenari Vallès Circular.
Grup impulsor Vallès Circular.
Grup motor Sostenibilitat i Economia Circular.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.

ODS

Compra Pública Circular
•

Divulgació de l’aplicació de la compra i contractació circular
entre les diferents àrees de les administracions locals, amb
informacions d’utilitat per estimular el paper dinamitzador
de l’administració en la transició circular.
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Gestió de residus
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, fruit de l’aplicació de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de la Administració Local, té adscrit el Consorci per la Gestió de Residus
del Vallès Occidental des de l’any 2014.
Aquest porta a terme un conjunt de serveis i actuacions per tal de contribuir als objectius que la Generalitat de Catalunya ha fixat en el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de
Catalunya

Àmbits de treball
•

Participació en els òrgans de govern això com en els espais
de participació del que es dota el Consorci per a la seva
gestió.

•

Identificació de necessitats i àmbits de treball compartís i
disseny de projectes i actuacions conjuntes.

•

Establiment de convenis de col·laboració per al desenvolupament d’activitats programes.

•

Establiment de convenis de col·laboració per a la prestació de
serveis i subministraments comuns.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Els establerts pel Consorci.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.

ODS
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Amb el suport de

