
 
 
 
 

Curs de formació 
 

MODELS DE GESTIÓ PREVENTIVA I RECUPERADORA 
DELS RESIDUS MUNICIPALS A LES COMARQUES GIRONINES 

 
Girona, 10, 12, 17, 19 de juny de 2008 

 
 

Objectius 
1. Fer una anàlisis i valoració de la situació actual dels residus a Catalunya i especialment a les 

comarques gironines, els programes que s’estan aprovant i les prospectives del futur al nostre país. 
2. Analitzar les claus i eines de models preventius i recuperadors de residus, per a obtenir uns resultats 

eficients i sostenibles. 
3. Analitzar els elements més significatius dels costos de la gestió dels residus. 
4. Visitar unes instal·lacions, amb un model de gestió de residus, que assoleixen bons resultats de 

recuperació. 
5. Fer-ne una valoració amb els participants del curs i treure’n conclusions que puguin ser útils pels 

municipis assistents. 
 
Destinataris 
Alcaldes/esses, regidor/res, responsables tècnics i persones interessades. 

 
Horari 
9:30 h – 14 h 
 
Lloc 
CILMA (Santa Eugènia, 10, 4t de Girona). 
 
Preu: 
Ens locals associats al CILMA: 100 euros 
Ens locals no associats al CILMA i altres: 150 euros 
 
Transferència a 
Caixa de Girona - Núm. CC 2030.0116.83.3110000159 
 
Inscripció 
Per formalitzar la vostra inscripció és imprescindible enviar nom, cognom, càrrec, ens local/empresa/entitat, 
telèfon i correu-e, juntament amb el resguard del pagament del curs, per correu-e a cilma@ddgi.cat . 
 
Lloc i termini d’inscripció: 
En el CILMA fins el 6 de juny de 2008.el 
 
Notes: 
- Les classes es faran als mateixos locals del CILMA. 
- El dia de les visites es preveu l’arribada a Girona a les 15 h. Val a dir que per la visita es disposarà d’un 

autocar a càrrec de l’organització del curs. 
- El curs és limitat a un nombre màxim de 25 alumnes. 
- Les places s’atorgaran per rigorós ordre de pagament. 
- S’entregarà als participants un dossier amb la documentació tècnica corresponent. 
- En acabar el curs es lliurarà certificació acreditativa d’assistència en cas que així es demani. 
 
 
Organització:    Coordinació tècnica:   Amb la col·laboració de:
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http://cepa.pangea.org/cepa.htmlt 
www.cilma.ca
 www.ddgi.cat

mailto:cilma@ddgi.cat
http://cepa.pangea.org/cepa.html


PROGRAMADimarts 10 de juny 
09:30 h Presentació del curs 
09:45 h El marc legislatiu vigent i les prospectives. Els marcs: comunitari, estatal i català. 

Modificació de la Directiva Marc de residus;  les modificacions de la Llei Reguladora de 
residus i la Llei del cànon; els nous programes de gestió de residus i el Pla sectorial 
territorial d’infraestructures de residus. 
Mercè Girona, CEPA-EdC (Cap de projectes del CEPA i presidenta de la Fundació de 

prevenció de residus i consum responsable) 
11:00 h  Pausa-cafè 
11:15 h Anàlisi i diagnosi de la situació de la gestió dels residus a Catalunya. 

Mercè Girona, CEPA-EdC 
12:15 h  Diagnosi de la situació dels residus a les comarques gironines. 
  Un tècnic especialitzat en residus de les comarques gironines (pendent de determinar) 
13:00 h  Debat 
 
Dijous 12 de juny 
09:30 h Criteris i fonaments de models de gestió preventiva dels residus municipals. Criteris i 

prioritats d’aplicació dels models. Model estàndard, models Residu Mínim, multimaterials i 
altres experiències europees. Diagnosis i Pla de gestió sostenible de residus abans d’iniciar 
canvi de sistema de recollida selectiva integral de deixalles. 
Víctor Mitjans, CEPA-EdC (Llicenciat en ciències biològiques i ciències ambientals) 

11:00 h  Pausa-cafè 
11:15 h La gestió de la brossa orgànica i el seu tractament. Objectius, reestructuració servei, 

sistema de recollida, dimensionament del servei, qualitat, elements per a la recollida, 
característiques vehicles, recollida comercial, el tractament, seguiment recollida i resultats, 
costos servei, retorn del cànon i ajuts. 
Víctor Mitjans, CEPA-EdC 

11:45 h Les instal·lacions de recuperació i triatge de residus. Les plantes de triatge i les 
deixalleries. 
Víctor Mitjans, CEPA-EdC 

12:15 h  La recollida comercial. 
12:45 h  Debat 
 
Dimarts 17 de juny 
09:00 h  Visites:  - Deixalleria i planta de triatge de Molins de Rei 

  - Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat 
 
Dijous 19 de juny 
09:30 h Els instruments normatius municipals i els fiscals de suport a la recollida selectiva. 

Ordenances municipals, replantejament d’ordenances fiscals i taxes d’escombreries, 
convenis sectorials i altres mesures. 

  Judith Solana, CEPA-EdC. (Llicenciada en Ciències biològiques) 
10:00 h  Els costos dels sistemes. 

Víctor Mitjans, CEPA-EdC 
11:00 h  Pausa-cafè 
11:15 h L’educació ambiental i les campanyes. Criteris d’intervenció, agents socials diana, 

metodologia, activitats, recursos pedagògics, seguiment indicadors, mitjans de comunicació. 
 Judith Solana, CEPA-EdC 
12:15 h  Debat i resultats de les enquestes de valoració del curs. 
 
Organització:    Coordinació tècnica:   Amb la col·laboració de:
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