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Iniciem un nou cicle de tallers amb vàries sessions de 
treball, el qual es concep com un espai per compartir les 
experiències locals entorn a l’impuls de l’economia 
circular, amb presència de perfils de promoció econòmica i 
de medi ambient; i que inclogui un enfocament pràctic i 
d’interacció i participació dels assistents.

El cicle té com a objectius oferir als ens locals:

Eines i recursos per a la dinamització dels grups 
d’interès, principalment a nivell intern dins dels 
Ajuntaments com a nivell extern amb el sector 
productiu.

Disposar d’un espai per a la reflexió, per compartir els 
aprenentatges, identificar les dificultats i col·lectivitzar 
les inquietuds.

Conèixer amb més profunditat diferents experiències 
locals d’impuls a l’economia circular així com 
experiències del sector privat.

Per aquest motiu, es proposa oferir una sèrie de sessions, 
que distingeixen entre un eix principal i un eix 
complementari, que tractarà de manera complementària 
diferents temes d’alt interès.

L’economia circular és un model econòmic orientat a 
l’assoliment de sistemes de producció i consum més 
eficients i resilients que preservin els recursos dins un cicle 
continu i n’optimitzin el valor.

Les ciutats, pobles, i ens locals supramunicipals juguen un 
paper important en l’economia circular i és una 
oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al 
foment de l’ocupació i per al finançament de nous models 
de negoci, encara més en el context actual.

Els ens locals poden actuar amb diferents rols. D’una 
banda com a impulsors, aplicant l’economia circular no 
només en compra verda, sinó també en la forma de 
coordinar i gestionar processos i recursos que tinguin 
internament. Per altra banda com a facilitadors, 
promovent la sensibilització i/o oferint eines a les 
empreses per orientar-se cap a l’economia circular. I 
també, realitzant accions de sensibilització per als 
mateixos ciutadans perquè coneguin quin rol es pot tenir 
com a consumidor/usuari per a promoure el canvi cap a 
l’economia circular.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la 
Diputació de Barcelona seguim apostant en els nostres 
objectius estratègics per la promoció de l’economia 
circular i l’acompanyament al món local en el procés de 
coneixement, formació i identificació d’oportunitats al 
voltant d’aquestes temàtiques; per la qual cosa comptem 
amb el suport expert de la Fundació Fòrum Ambiental.
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#1. L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 
Optimitzar el valor a través de compartir els recursos. 10 i 11 de desembre 

de 2020

#2. LA SERVITITZACIÓ
Alinear empresa, client i planeta a través d’una transformació del 
model de negoci. 12 i 19 de febrer de 2021.

#3. LA COMPRA PÚBLICA CIRCULAR
Donar exemple des del món local per impulsar el canvi cap a 
l’economia circular. 

#4. LA SIMBIOSI INDUSTRIAL
Tot s’aprofita: tancar cicles de fluxos en un entorn industrial / local. 
Tercer trimestre 2021

Sessió 2. Experiències pràctiques. 28 de maig (10-11.30h)

Sessió 1. Aspectes clau de la compra pública circular per al món 
local. 14 de maig (10-11.30h)



Sessions virtuals sobre

La compra pública circular: 
Donar exemple des del món local per 
impulsar el canvi cap a l’economia circular. 

14 i 28 de maig de 2021

Economia circular al món local



La compra pública circular: 
Donar exemple des del món local per impulsar el canvi cap a l’economia circular. 

Contextualització de les sessions

La contractació pública representa una gran proporció del consum (al voltant d’un 20% a nivell europeu). 
Per tant, pot tenir un paper clau en l’impuls de l’economia circular, fomentant nous models de producció i 
consum. 

Actualment ja és habitual que la compra pública incorpori criteris alineats amb els principis de l’economia 
circular (p.e. Compra de productes i materials reciclats, inclusió d’exigències de durabilitat i reparabilitat, 
etc.). No obstant, una implementació total requereix introduir canvis a diferents etapes de la compra i 
contractació per obtenir solucions més circulars, especialment en la fase inicial de definició de les 
necessitats i identificació de la millor estratègia per cobrir-les. 

El taller aprofundirà en els canvis necessaris en l’àmbit de la compra circular per tal de maximitzar el 
potencial d’aquesta estratègia, a partir de l’anàlisi d’experiències innovadores i la discussió 
d’aprenentatges. 



10.00. Benvinguda i presentació de la sessió.

10.05. La contractació pública i l’economia circular: entendre el context.

Com pot la contractació pública impulsar l’economia circular?  Quin és el paper del món local?

Quina és la situació actual en compra circular? (%, evolució, estat...). Quin és el marc normatiu europeu i català? 

És tot el mateix? Diferències entre conceptes (compra verda, sostenible, innovadora, circular, ecològica?)

10.25. Les possibilitats de la compra circular

Quins beneficis es poden aconseguir? Quines possibilitats ofereix? 

10.40. 4+8: Quatre enfocaments i vuit passos en la compra pública circular

Com passar de potenciar productes circulars a ecosistemes circulars. 

11.00. Experiències locals, guies i eines de referència

Què podem aprendre del camí que s’ha fet fins al moment? Què ens queda per completar el recorregut? On hi ha 
marge de millora? Quins recursos tenim al nostre abast?

11.25. Presentació de les experiències de la sessió 2. 

11.30. Fi de la sessió

Sessió 1. Aspectes clau de la compra pública circular per al món local.
Divendres 14 de maig de 2021



Sessió 2. Experiències  de compra circular al nostre entorn
Divendres 28 de maig de 2021

10.00. Benvinguda i presentació de la sessió.

10.05. Cas 1. El desplegament de la normativa estatal en materia de compra circular.
Anna Ciutat. Sub-directora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública (Generalitat de Catalunya)
• Quines són les principals oportunitats d’impuls de l’economia circular des de la compra pública?
• On hi ha més recorregut? Es treu tot el suc al marc normatiu?
• Com s'aborda la qüestió de potenciar solucions de proximitat i mantenir la lliure competència?
• Segueix essent el preu el criteri principal? Com incorporar la perspectiva de cicle de vida?
• Com s’espera que evolucioni el marc de contractació pública en els propers anys? En què s’està treballant?

10.30. Cas 2. Experiències locals i aprenentatges en compra circular.
Mar Campanero. Responsable Programa Ajuntament + Sostenible (Ajuntament de Barcelona)
• Com ha evolucionat la compra pública a l'Ajuntament en els darrers anys? (D’incorporar criteris ambientals a fer el seguiment de

l’execució i replantejar els contractes amb criteris de circularitat). 
• De quin èxit estàs més satisfeta? Exemple de contractació circular satisfactori / innovador.
• Quines dificultats destacaries? Com les heu anat superant? Quins són els reptes actualment? 
• Quins consells donaries a altres Ajuntaments?
• Temes pràctics: Com assegurar la performance, una vegada contractat? Com potenciar proveïdors de proximitat? És més car? Heu fet 

algun exercici o contracte incorporant criteris d’ACV

10.55. Grups de debat amb les ponents

11.15 Posada en comú

11.30 Fi de la sessió


