
 
ESTRATÈGIA NACIONAL D’ECONOMIA CIRCULAR – Horitzó 2035 

 

L’economia circular és un nou model de producció i consum, més eficient i sostenible que el sistema 
actual, que optimitza l’ús dels recursos naturals, minimitza els impactes ambientals, fomenta l’eficàcia 
en aconseguir que els productes i els recursos mantinguin la seva utilitat i valor tant temps com sigui 
possible, i evita emissions i pèrdues de materials. També promou un consum responsable i eficient 
minimitzant la generació de residus i optimitzant-ne la gestió, augmentant la reutilització i el reciclatge 
i reduint les opcions de gestió de residus menys eficients. 

 

L’Estratègia nacional d’economia circular (ENEC) per a l’horitzó 2035, elaborada pel Ministeri de Medi 
Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, serà el full de ruta per impulsar la transició cap a una economia 
circular. És a dir, servirà per introduir els preceptes de l’economia circular en la nostra societat i 
impulsar els canvis necessaris per: 

 Modificar els hàbits de consum per avançar cap a un model més sostenible que lluiti 
contra l’ús excessiu de productes d’un sol ús ‒principalment els de plàstic‒ i el 
malbaratament dels aliments. 

 Millorar la gestió dels residus que es continuaran generant. 

 

 

L’ENEC té com a voluntat... 

...Planificar, coordinar i racionalitzar les accions, les mesures i els projectes 
encaminats a la consecució dels objectius definits per la llei. 

...Connectar les diferents estratègies que ja disposa Andorra en aquests àmbits 
de manera a assolir una visió holística de les accions que en deriven. 

...Millorar l’economia potenciant l’estalvi i permetre la creació de nous llocs de 
treball. 

...Assolir els objectius, per als horitzons 2030, 2035 i 2050, establerts a la Llei 
25/2022, del 30 de juny, d’economia circular (LEC). 
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ELS 6 EIXOS DE L’ENEC 

 

Eix 1. Consum sostenible 

Per avançar cap a l’economia circular, cal promoure un consum de bens i serveis més sostenibles amb 
una atenció especial als productes d’un sol ús, principalment els de plàstic. També cal incidir en la lluita 
contra el malbaratament alimentari així com en la promoció de la reparació, la renovació o la 
recuperació de productes abans de que esdevinguin residus.  

Actualment el nostre consum es basa en criteris principalment tècnics i econòmics a l’hora d’escollir un 
producte, però cal que els factors mediambientals s’incorporin també en aquests criteris per canviar 
els nostres models de consum. Igualment, cal que els ciutadans vagin integrant nous costums que 
actualment tenen poca implantació com la reparació o el lloguer enlloc de la compra de productes nous. 

 

Programa 1: Reducció dels productes d’un sol ús, sobretot plàstics 

1. Fer campanyes de comunicació per promoure el canvi d’hàbits 

2. Ampliar la prohibició dels productes de plàstic d’un sol ús amb alternativa  

3. Informar i treballar conjuntament amb els actors implicats sobre les alternatives als 

productes d’un sol ús i les prohibicions  

4. Prohibir les bosses de plàstic d’un sol ús 

5. Establir un pla de reducció dels productes de plàstic d’un sol ús sense alternativa  

6. Crear un pacte nacional per reduir els envasos plàstics 

7. Analitzar els productes d’un sol ús que no són de plàstic i establir propostes de reducció 

o de prohibició  

Programa 2: Prevenció del malbaratament alimentari i gestió dels residus alimentaris 

1. Establir un pla de prevenció del malbaratament alimentari  

2. Establir un pla de comunicació específic per sensibilitzar i conscienciar la societat en 

la prevenció del malbaratament alimentari  

3. Informar i treballar conjuntament amb els actors implicats sobre les obligacions 

normatives i les alternatives 

4. Definir una metodologia de càlcul del que suposa el malbaratament alimentari a 

Andorra i elaborar un inventari anual 

5. Fer el seguiment de les quantitats de residus alimentaris caducats (gestionats 

mitjançant gestors) 

6. Promoure l’educació en matèria de nutrició alimentària, alimentació sostenible i 

malbaratament alimentari 
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Programa 3: Eficiència en l’ús de l’aigua 

1. Fer campanyes de sensibilització prop dels actors implicats sobre el consum d’aigua i 

el cost del cicle de l’aigua 

2. Redactar i aprovar la nova llei de l’aigua per impulsar els principis de l’economia 

circular en temes de reaprofitament de les aigües i d’augment de l’ús eficient de 

l’aigua en tots els sectors i al llarg de tota la xarxa, des de la captació fins al punt final 

de consum 

3. Establir un preu de l’aigua que incorpori la gestió de tot el seu cicle  

4. Calcular la petjada hídrica de l’economia del país i donar resposta així al punt 20 de la 

declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica 

5. Promoure la instal·lació de comptadors individuals que permetin el repartiment de 

costos de forma equitativa entre els diversos usuaris en funció dels consums 

Programa 4: Consum energètic i mobilitat sostenible 

1. Establir actuacions per mantenir sinergies entre les estratègies d’Economia Circular i 

nacional d’energia i de lluita contra el canvi climàtic 
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Eix 2. Sistemes de producció i sectors econòmics 

El sistema de producció ha de permetre l’ús d’una part important de materials reciclats i avançar cap 
a un model on el productor es fa responsable del producte durant tota la seva vida útil fins que el 
recupera per integrar-lo de nou en el sistema productiu.  

Andorra és un país poc industrialitzat que produeix pocs béns. Per això alguns aspectes de l’economia 
circular, com el disseny ecològic o la lluita contra l’obsolescència prematura, són difícils d’aplicar a 
Andorra. 

En aquest sentit, per garantir la transició cap a una economia circular cal fomentar la innovació, la 
recerca i la promoció de noves oportunitats i treballar en accions concretes amb els sectors econòmics 
que poden afavorir aquest canvi. 

 

Programa 5: Promoció de noves oportunitats, innovació i recerca 

1. Fer seguiment del programa d’ajuts a la promoció de l’economia circular previstos a 

l’article 23 de la Llei 

2. Desenvolupar i posar en marxa el distintiu d’economia circular 

3. Desenvolupar un índex per classificar les empreses basades en esquemes d’economia 

circular 

4. Cercar els sectors més favorables per fomentar l’economia circular, especialment la 

servitització i l’ecodisseny, a través d’Andorra Recerca i Innovació  

5. Promoure el desenvolupament de l’economia circular, a través d’Andorra Business 

Programa 6: Sector de la construcció 

1. Fixar reglamentàriament, per a determinats productes de construcció, els continguts 

mínims de materials reciclats i reutilitzats 

2. Establir objectius de reciclatge per als residus d’excavacions, construcció i demolició i 

les seves fraccions 

3. Fer el seguiment en la planificació de les zones industrials definides que permeti 

l’emmagatzematge de materials que puguin ser reutilitzats 

4. Elaborar guies tècniques d’economia circular per a la construcció que permetin, entre 

altres aspectes, incorporar el criteri de circularitat en la contractació pública 

5. Definir el concepte de responsabilitat ampliada del productor en el sector de la 

construcció 

6. Treballar amb els actors implicats per promoure sistemes innovadors en l’ecodisseny, 

la construcció o la renovació i la demolició dels edificis 
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7. Desenvolupar amb els actors implicats un mercat/web d’intercanvi de materials de 

desconstrucció o un centre nacional d’intercanvi 

8. Desenvolupar amb els actors implicats el model de passaport de materials per a una 

millor traçabilitat dels materials i dels productes 

9. Sensibilitzar sobre la importància de segregar en origen 

Programa 7: Sector turístic i de la restauració 

1. Fer campanyes de comunicació per promoure el canvi d’hàbits 

2. Acompanyar els actors implicats i fer el seguiment de les mesures de promoció dels 

principis de l’economia circular previstes a l’article 27 de la Llei, concretament per a 

la prevenció del malbaratament alimentari i servir aigua de l’aixeta gratuïtament 

1. Promoure l’eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia i la millora en la generació de residus 

en les estacions de muntanya, els hotels i altres activitats relacionades directament 

amb el turisme 

2. Promoure el concepte de compra verda al sector turístic i de la restauració 

3. Promoure l’ús de productes locals i circulars  

4. Sensibilitzar sobre la prevenció del malbaratament alimentari  

5. Elaborar una guia de sensibilització dirigida al sector de la restauració per eliminar els 

productes alimentaris en monodosi i altres de difícil gestió. 

Programa 8: Sector comercial 

1. Fer campanyes de comunicació per promoure el canvi d’hàbits 

2. Promoure  la promoció de pràctiques comercials responsables del sector comercial 

3. Acompanyar els aspectes definits a l’article 17 de la Llei d’economia circular, 

concretament en relació amb les obligacions dels distribuïdors en la prevenció del 

malbaratament alimentari, i fer-ne el seguiment 

4. Acompanyar els aspectes definits a l’article 28 de la Llei d’economia circular, 

concretament disposar dels contenidors de reciclatge, promoure la venda a granel i l’ús 

de recipients reciclables i evitar els embolcalls de plàstic, i fer-ne el seguiment 

5. Desenvolupar la normativa per donar compliment a l’article 33 de la Llei, en relació 

amb la destrucció d’invenuts, i fer-ne el seguiment 
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Programa 9: Sector agrícola i ramader 

1. Continuar amb la promoció de la venda local i els circuits curts i millorar la 

comercialització de productes locals i ecològics, de proximitat (quilòmetre zero) i de 

temporada 

2. Crear un model d’agricultura urbana i d’espais verds urbans per a un millor ús dels 

espais i una millor cohesió social 

3. Col·laborar amb els productors locals a fi de potenciar la producció circular 

4. Promoure la recuperació i el millor tractament dels films d’envasatge d’herba / plàstics 

d’ús agrari  

5. Elaborar guies de bones pràctiques per promoure una millora de l’eficiència en l’ús de 

l’aigua, concretament amb els sistemes de reg  

Programa 10: Circularitat dels boscos 

1. Disposar d’un full de ruta de gestió dels boscos que inclogui els plans de gestió forestals 

comunals 

2. Establir un sistema de subministrament nacional de fusta 

3. Cooperar en projectes transfronterers relacionats amb la transformació forestal per la 

bioeconomia  

4. Executar els projectes de generació d’energia mitjançant biomassa previstos en el Pla 

sectorial d’infraestructures energètiques 
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Eix 3. Pla nacional de residus 

Tot i que l’economia circular engloba el conjunt de les activitats econòmiques d’un país, un dels 
aspectes que convé tractar de manera acurada és la gestió dels residus, per donar més força a la 
jerarquia en la seva gestió. 

Per tant, el Pla nacional de residus (PNR), tal com es defineix a la Llei 25/2004 de residus, queda integrat 
dins de l’estratègia d’economia circular.  

L’Estratègia també permet donar resposta al punt 23 de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica 
i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica aprovat pel Consell General al gener del 
2020. 

Programa 11: Prevenció 

Programa 12: Preparació per a la reutilització 

Programa 13: Reciclatge 

Programa 14: Responsabilitat ampliada del productor (RAP) per sectors 

Programa 15: Seguiment de les instal·lacions de gestió de residus 

Programa 16: Governança, avaluació i seguiment del Pla 

 

*El PNR està sent elaborat actualment en el marc de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del PNR. 
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Eix 4. Transició social 

Malgrat totes les millores que l’economia circular pot aportar, cal ser conscients que aquest canvi de 
model de societat i de negoci genera una incertesa, la qual pot arribar a ser un fre a la seva acceptació 
social ja sigui a nivell dels processos de disseny i de producció industrial fins a l’acceptació per part del 
consumidor final. És un procés complex que s’ha de fer amb el conjunt de la societat. 

El model de consum responsable es basa en la transparència de la informació disponible pel consumidor 
sobre les característiques dels bens i serveis que adquireix: durada de vida, eficiència energètica, 
reparabilitat, etc...  

Per aquest motiu cal desenvolupar un programa de transició social que permeti sensibilitzar la població 
i divulgar al màxim els beneficis de la circularitat. D’aquesta manera la ciutadania pot implicar-se i 
disposa dels coneixements i de la informació necessaris per exercir el seu rol de consumidor responsable 
i per introduir criteris de circularitat al moment de la compra. Finalment també ha de saber com desfer-
se del producte al final de la seva vida útil de manera a facilitar la seva reutilització o reciclatge 

 

Programa 17: Informació, sensibilització i divulgació 

1. Divulgar el nou taller d’economia circular per a les escoles 

2. Sensibilitzar els escolars sobre la prevenció del malbaratament alimentari , els envasos 

d’un sòl ús i el foment del consum d’aigua de l’aixeta 

3. Treballar amb els actors implicats per elaborar contingut de divulgació, particularment 

dels aspectes mediambientals dels productes i dels seus envasos, de la data de consum 

preferent i de la reparabilitat dels aparells 

4. Organitzar jornades, taules rodones i tallers, així com celebracions de les efemèrides 

relacionades amb l’economia circular 

5. Informació i divulgació en l’àmbit del consum digital sostenible a càrrec d’Andorra 

Telecom 

6. Elaborar una guia de bones pràctiques amb els criteris de disseny ecològic per garantir 

que els productes i serveis que s’introdueixen en el mercat compleixen aquests criteris. 

Programa 18: Formació 

1. Organitzar jornades tècniques i tallers, en general, per als actors implicats, entre 

altres coses per aplicar iniciatives d’economia circular als seus negocis 

2. Garantir que els professionals i treballadors del sector de la construcció estiguin 

formats en matèria d’economia circular 

3. Col·laborar i fer el seguiment de les jornades de formació internes organitzades dels 

sectors implicats per evitar el malbaratament alimentari 
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4. Proposar formacions professionals i elaborar manuals per a la reparabilitat i el 

manteniment dels materials 
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Eix 5. Rol exemplar de l’Administració 

En la línia de promoure els principis de l’economia circular també s’ha previst un eix al voltant del rol 
exemplar de l’administració. Efectivament, les administracions, a Andorra com en la majoria de països, 
són un dels majors impulsors de l’economia (s’estima que la contractació pública suposa el 14% del PIB 
total de la UE). Per aquesta raó l’Administració ha d’aportar un impuls important a l’economia 
circular a través de la compra pública que ha de ser verda, amb contractacions rellevants en aquest 
àmbit i amb criteris que afavoreixin les preceptes de l’economia circular. 

 

Programa 19: Contractació pública  

5. Definir els criteris en els processos de contractació pública que integrin els principis de 

la circularitat previstos per la nova Llei de contractació pública i en la Llei d’economia 

circular 

6. Elaborar guies de compra verda i instruccions de compra circular 

7. Integrar els criteris de circularitat en la contractació pública per a les obres, els 

subministraments i els serveis 

Programa 20: Circularitat a l’Administració pública 

1. Integrar en les polítiques, plans, estratègies i programes els principis de l’economia 

circular 

2. Promoure entre el personal les bones pràctiques ambientals  

3. Promoure la reducció del consum de paper en la seva activitat 

4. Garantir la distribució d’aigua no envasada, en els edificis públics i les escoles 

5. Fomentar els consum d’aigua de l’aixeta amb la instal·lació de fonts a la via pública. 

6. Crear sinergies dins de l’Administració a l’entorn de l’economia circular i 

particularment entre totes les estratègies, els plans i els programes i amb els ODS  
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Eix 6. Governança i seguiment  

Finalment el darrer eix estratègic tracta de la governança i el seguiment tant a nivell nacional com 
internacional dels avenços en economia circular tant en relació amb el que estan fent els països veïns 
com a nivell europeu i també mundial. 

 

Programa 21: Governança, avaluació i seguiment de l’Estratègia 

1. Crear un grup de treball publicoprivat  

2. Recopilar dades d’economia circular: activitats econòmiques relacionades, tendències 

de mercat, a través d’Andorra Recerca i Innovació 

3. Fer el seguiment dels indicadors i dels programes d’acció de l’Estratègia 

4. Definir un indicador global de l’Estratègia 

5. Analitzar la petjada ecològica del model econòmic andorrà per millorar la circularitat 

del model 

6. Cooperar en l’àmbit transfronterer per ampliar el mercat i assolir una massa crítica i 

buscar sinergies amb territoris propers 

7. Valorar el fet d’adherir-se a xarxes internacionals i a pactes internacionals relacionats 

amb l’economia circular  

 

 

 


