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“Què és l'economia circular i per què és important per al territori” 
 
Pdf del document: https://goo.gl/aD83sq 

 
Gavà, 22 de febrer de 2018. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha 
presentat el document “Què és l'economia circular i per què és important per al territori”, 
que ha estat dirigit per Xavier Marcet, de Lead To Change, i esdevé el quart número de la 
col·lecció Papers del Pacte Industrial. La presentació ha anat a càrrec de l’autor i de Carles 
Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, i s’ha celebrat ahir en el marc de la jornada 
“Per una economia circular i competitiva” que han organitzat conjuntament l'Ajuntament de 
Gavà, la Federación Española de Municipios y Provincias a través de la Red Española de 
Ciudades por el Clima i el Pacte Industrial. 
 
L’objectiu d’aquest Paper 4 és explicar com el nou paradigma de l’economia circular orientarà 
les polítiques públiques del segle XXI, reflexionant sobre el paper de les administracions 
locals en l’impuls d’aquesta transició. 
 
El document conclou que l’economia circular serà local o no serà ja que, tot i que podrà 
aprofitar els incentius i reglaments supralocals, la seva concreció ha de ser local, pràctica i 
mesurable. Els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i a les empreses, 
seran decisius per a l’èxit de les polítiques de sostenibilitat integral del territori i per a la 
transició cap a una economia circular. I és que el procés creixent d’urbanització farà que la 
partida de la sostenibilitat del món es jugui en gran mesura a les metròpolis i les ciutats. 
 
GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS 
Les polítiques de promoció econòmica local comencen a veure l’economia circular com una 
gran oportunitat de desenvolupament territorial perquè permetrà assolir una gestió eficient 
dels recursos i generar noves oportunitats laborals. En aquest sentit, s’assenyala que és 
necessari superar la fragmentació que existeix actualment en la gestió dels recursos clau 
(aigua, energia, residus, aire, mobilitat...) per poder establir sinergies i, d’aquesta manera, 
aconseguir majors nivells de sostenibilitat al territori. I, pel que fa a les oportunitats laborals, 
la implementació de polítiques que afavoreixin una economia circular permetria augmentar el 
creixement econòmic i crear al voltant de dos milions de llocs de treball a la Unió Europea fins 
al 2030. 
 
A més, s’apunta que no es tardarà gaire a definir índexs d’indicadors de sostenibilitat integral 
dels territoris i rànquings que hi estiguin associats, de manera que els ciutadans d’un municipi 
podran saber en quina situació de qualitat de vida i d’aportació a la sostenibilitat del planeta es 
troba el seu poble o ciutat. 
 
LA INDÚSTRIA 4.0 AL SERVEI DE L’ECONOMIA CIRCULAR 
La tecnologia i la innovació seran aliats d’aquest procés, especialment si es posa l’accent en 
tecnologies que generin una reducció exponencial de l’impacte ambiental i potenciïn les 
eficiències circulars dels ecosistemes de producció. 

https://goo.gl/aD83sq


 

 

 
 

 

2 

 

www.pacteindustrial.org 
Twitter: @pacteindustrial 

#P4pacteindustrial 

 
La nova generació digital basada en la confluència de la internet de les coses, el big data, l’ús 
de la intel·ligència artificial, la robotització a gran escala i la definició d’una manufactura 
additiva basada en l’ús i progressió de la impressió 3D, crearà un nou paradigma que ha de ser 
favorable a les possibilitats de mesurar la sostenibilitat integral dels territoris i a la lògica de 
l’economia circular. 
 
Així doncs, les administracions locals tindran el millor observatori possible per veure com 
evolucionen els hàbits ciutadans i hi podran intervenir. Tindran més dades que mai sobre el 
comportament real dels ciutadans, igual que les empreses tindran més coneixement que mai 
sobre els consumidors. 
 
CORRESPONSABILITAT I INNOVACIÓ CIUTADANA 
Les ciutats, de fet, seran el bressol de moltes de les innovacions que viurem amb intensitat i 
acceleració. La ciència i la tecnologia permetran involucrar molts ciutadans en processos de 
recerca que ajudaran a millorar les apostes de sostenibilitat dels territoris, i els convertiran en 
coprotagonistes d’aquests processos d’investigació i innovació. 
 
LIDERATGE POLÍTIC 
Per impulsar la transició cap a l’economia circular, el document assenyala que necessitem 
líders polítics que entenguin, difonguin i promoguin mecanismes en aquest sentit, i que 
s’arrisquin per assolir resultats de polítiques públiques més eficients en la sostenibilitat 
integral dels seus territoris. 
 
 
 
 
 

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any 1997 amb la missió de 
configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per 
impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat 
al territori metropolità.  
 
En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 50 ajuntaments, 11 
organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
metropolitana de Barcelona, 6 consells comarcals, 6 universitats i diverses institucions vinculades al 
desenvolupament econòmic. 
 

Per a més informació: 
Carlos Martínez – cmartinez@pacteindustrial.org – Tel.: 93 260 02 22 - 669 540 984 


