
 

SESSIÓ INFORMATIVA I DE DEBAT SOBRE EL PROGRAMA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS MUNICIPALS DE CATALUNYA (PROGREMIC) I EL PLA 

TERRITORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS DE CATALUNYA (PTSIRM) 

 

Data: 23 de setembre de 2009    Hora: 16 – 18:45 h 

Lloc: Auditori Edifici Jaume Casademont – Parc Científic i Tecnològic de la UdG 

Ponents: 
- Sr. Jordi Mulà, vicepresident 2n del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient (CILMA) i regidor de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

- Sra. Genoveva Català, directora de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

- Sra. Elisabet Muntadas, cap de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal 
del Ripollès 

- Sr. Sergi Nuss, membre de l’Observatori de Sostenibilitat de les comarques 
gironines 

- Sr. Óscar Pérez, membre del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) 

- Sra. Rosa García, membre de la Fundació Prevenció Residus i Consum 

Assistents: 

- 23 persones, tècnics i regidors dels ens locals de les comarques gironines 

 

Intervencions: 

Sr. Jordi Mulà 

• Dóna la Benvinguda i realitza la presentació de la jornada i dels ponents. 

• Aquesta jornada és la primera derivada del conveni signat entre l’ARC i el 
CILMA, per al foment d’activats de formació i informació sobre el nou programa 
de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC). 

 

Sra. Genoveva Català 

• Segons el conveni signat entre l’ARC i el CILMA, correspon al CILMA organitzar 
jornades sobre el desplegament PROGREMIC i, a l’ARC participar de manera 
activa en aquestes sessions. 

• L’ARC té previst pel 15 d’octubre la realització de la segona jornada de 
sensibilització COMUNICARC 09 que en aquesta ocasió versarà sobre les 
instal·lacions de tractament de residus com a eines de sensibilització, així com 
el proper 24-25 de novembre es celebrarà a Girona “La Conferència Europea 
sobre prevenció” en el marc la setmana europea de la prevenció. 

• EL nou PROGREMIC es fonamenta en la modificació de la llei de residus de 
Catalunya, l’aprovació de la nova llei de finançament de les instal·lacions de 
tractament de residus municipals i el marc legislatiu europeu. 

• Abans de finals de 2010 es preveu que es transposi la nova directiva de residus 
a nivell estatal. 

• El PROGREMIC treballa en tres eixos: ciutadania, gestió i infraestructures. 

• Els Programa estableix el model català de gestió de residus que té com a 
prioritat la prevenció i la màxima recuperació, i només enviar a tractament final 
allò que ja no és recuperable. 

• Els mecanismes que ha establert l’ARC per a localitzar i dimensionar les 
infraestructures de tractament es basen en la capacitat que han de tenir les 
instal·lacions, la seva suficiència en el tractament de residus i la proximitat als 
punts de generació, i optimitzant les plantes existents. S’expressa explícitament 
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que la localització de totes les infraestructures projectades ha estat fruit 
d’acords municipals. 

• A Catalunya es plantegen 7 zones i 29 subzones. A les comarques de Girona 
s’estableixen les següents subzones: 

- Alt Empordà - Gironès 

- Pla de l’Estany - La Selva 

- Garrotxa - Ripollès-Osona 

- Baix Empordà-Llagostera - La Cerdanya 

 

Sra. Elisabet Muntadas 

• El municipi de Sant Joan de les Abadesses té una població aproximada de 3.500 
habitants, i des de l’octubre de 2005 l’Ajuntament realitza la recollida dels 
residus porta a porta. 

• La posada en marxa del sistema de recollida porta a porta va comportar un gran 
esforç de comunicació per tal d’implicar als ciutadans, i va trigar una mica a 
obtenir els resultats esperats. 

• El 2005 també es van instal·lar 3 àrees d’aportació per tal de facilitar la gestió 
dels residus fora dels dies de recollida establerts. Però aquest fet va propiciar 
que s’aboquessin els residus en les àrees d’aportació enlloc d’adaptar-se al 
porta a porta. De tal manera que actualment només existeix una única àrea 
d’aportació. 

• Des de l’Ajuntament es dóna molta importància a que els ciutadans se sentin 
recolzats pel consistori, de tal manera que es realitzen campanyes anuals de 
comunicació en les quals s’han repartit nous contenidors. 

• L’Ajuntament facilita la participació ciutadana amb els veïns i els comerciants i 
va millorant la gestió, adaptant-se als suggeriments quan és possible, com per 
exemple augmentant els dies de recollida de la FORM a l’estiu. 

• La taxa municipal de residus s’ha mantingut estable, només s’ha incrementat la 
part proporcional corresponent a l’IPC. 

• Sant Joan de les Abadesses és l’únic municipi del Ripollès que compleix els 
objectius del PROGREMIC. 

 

Sr. Sergi Nuss 

• Primer de tot estableix que els residus municipals només suposen el 15% del 
total de residus que anualment es generen a les comarques de Girona. 

• A la província de Girona, els residus d’origen ramader i de la construcció són 
molt importants. De tal manera que si incorporem aquests tipus de residus al 
còmput global de residus generats, obtenim una generació anual de 4,7 M 
tones, que representa 7,6 tones per habitant.  

• Demana a l’ARC que es pugui accedir a la informació existent sobre les 
quantitats de residus ramaders generats a Girona. 

• Per cada milió d’euros aportat al PIB català es generen 430 tones de residus. 

• L’Observatori de la Sostenibilitat fa un seguiment dels indicadors necessaris per 
a l’assoliment dels objectius del Programa. Cal dir que del 2000 al 2008 s’ha 
augmentat d’un 4% a un 29% la recollida selectiva a les comarques gironines.  

• De totes maneres, amb les dades actuals només les comarques del Gironès i del 
Ripollès estan en disposició d'assolir els objectius establerts al Programa. Dels 
221 municipis gironins, només 58 d’ells es troben per sobre del 30% de 
recollida selectiva, mentre que 22 municipis es troben per sota del 10%. 
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• Pregunta quins criteris s'empren per establir el dimensionat de les instal·lacions 
de tractament de residus, per garantir que aquestes siguin el mínim de grans 
tenint en compte els objectius de reducció i recuperació que fixen les 
normatives. També comenta si es podrien tenir en compte solucions 
tecnològiques alternatives, com el sistema modular dissenyat per l’empresa 
AMBIENSIS, que mitjançant un pretractament (en el lloc de generació) permet 
una gran compactació del residu, reduint així el transport de residus i les 
emissions de CO2. 

  
Sr. Óscar Pérez 

• Destaca el context legislatiu de la nova Directiva de residus, que encara no ha 
estat transposada per l’Estat. 

• Manifesta el seu desacord en què es contempli la incineració de residus com un 
tractament de valorització energètica, en comptes d’un tractament finalista. 

• Destaca que els objectius del PROGREMIC són continuïstes als de l’anterior 
programa de 2006. I afirma que en relació a les fraccions de FORM i envasos, 
difícilment s’aconseguiran els objectius, ja que en l’actualitat no s’assoleixen. 

• El Programa actual es recolza molt en els tractaments finalistes, i afavoreix el 
tractament per incineració per sobre de l’abocador ja que l’increment del cànons 
de tractament són de 5€ per a la incineració i 10€ per a l’abocador. 

• Lamenta que les instal·lacions de tractament es basin en el model dels Ecoparcs 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que no han obtingut bons resultats 
econòmics ni de gestió de residus. 

• El PTSIRM contempla la instal·lació de grans infraestructures de tractament, i 
considera que dóna més importància al tractament dels residus en general que 
a la valorització de la FORM. 

• Per a la fracció d’envasos, remarca l’escassa aplicació de la Llei d’Envasos que 
responsabilitza al productor d’envasos de la seva gestió. 

• Manifesta la seva inquietud per la inclusió de les incineradores en el Pla de 
l’Energia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè es justifica la incineració 
dels residus com a tractament de valorització energètica, i estableix un 
precedent de gestió que es pot estendre a la resta de Catalunya. 

• Per finalitzar la seva intervenció, demana que el Programa consideri un 65% de 
la valorització dels residus, enlloc del 48% programat actualment, i comenta 
que el pla només preveu una nova planta de compostatge a Girona i una de 
metanització. 

 

Sra. Rosa García 

• Des de la Fundació Prevenció Residus i Consum es fa una bona valoració per la 
nova orientació del programa respecte a la introducció d'un eix d’actuació 
destinat a la ciutadania però es detecten un seguit d'aspectes que no 
afavoreixen el canvi de model de gestió i consum necessaris per posar fre a la 
generació insostenible de residus. 

• Ressalta un repartiment de les inversions de forma desigual. Així, el 85% de la 
inversió establerta al PROGREMIC està destinada a tractaments finalistes, 
mentre que només es destinen 189M€ (0,01%) a comunicació, 13M€ (0,001%) 
a prevenció. 

• Sobre els objectius el programa estableix una reducció del 1% sobre els residus 
d'envasos, tot i que és la fracció dels residus més important després de la 
FORM. 

• Respecte a la reducció del paper de la publicitat, el programa diu que cal 
realitzar estudis per poder passar a l’acció, però a Catalunya i en concret a 
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Girona ja s’han fet estudis i experiències pilot, com la reducció de la publicitat 
gratuïta en el municipi de Girona, per tant ja es podria passar a l’acció. 

• Pel què fa a la gestió d’envasos, creu que el Sistema Integrat de Gestió (SIG) 
que realitza Ecoembes no resulta efectiu i que Catalunya podria establir el seu 
propi programa de gestió d’envasos a través d’un Sistema de Dipòsit, Devolució 
i Retorn d’Envasos (SDDR) i lamenta que el programa no ho assumeixi.  

• Del PROGREMIC, respecte als instruments econòmics i fiscals en destaca la 
manca de propostes concretes i d’un calendari d’implantació, no existeix una 
definició clara dels instruments d’implementació. 

• En canvi, el PROGREMIC estableix la possibilitat d’establir acords voluntaris 
quan ja n’existeixen alguns en funcionament com la Xarxa de comerços 
respectuosos amb el medi ambient o la campanya “Catalunya lliure de bosses 
de plàstic”. 

• Des de la Fundació troben a faltar en el Programa l’establiment de gravàmens 
sobre els envasos, especialment sobre les bosses de plàstic i els envasos d’un 
sol ús i el sobreenvasat. Consideren que la campanya de comunicació de 
CARREFOUR ha tingut molta difusió i que l’experiència de l’empresa ABACUS, en 
la que al cobrar les bosses de plàstic ha aconseguit reduir-ne el consum en un 
82% a l'establiment de la ciutat de Girona. 

• Finalment convida als assistents a participar en els diferents actes previstos 
com és la jornada per a la reducció de residus d’envasos (29 de setembre) i la 
setmana de prevenció de residus (21-29 de novembre). 

 

Torn obert de preguntes: 
Abans d’obrir el torn de preguntes la Sra. Genoveva Català, directora de l’ARC, 
respon a algunes qüestions realitzades pels ponents durant l’acte: 

• En referència als avantatges de la recollida porta a porta, ha esmentat que a 
Itàlia la taxa de residus per a la recollida porta a porta és proporcional a la 
quantitat de residus generats. Així mateix, explica que a Berlín també es 
realitza la recollida porta a porta, i que a Catalunya aquesta solució no té 
perquè quedar limitada als petits municipis. 

• Comenta la importància de construir instal·lacions per als residus de la 
construcció. 

• Ha assenyalat que els residus ramaders, en tant que la majoria són aplicables al 
sòl, el Govern ha constituït per a la seva gestió un Consorci públic-privat 
anomenat GESFER, en el qual hi ha els Departaments de Medi Ambient i 
Habitatge, i Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Per part de l’Agència de 
Residus de Catalunya correspon assegurar el correcte tractament dels 
excedents de les dejeccions ramaderes. Actualment, l’aplicabilitat de les 
dejeccions ramaderes sobre el sòl està lligada a l’establiment de les zones de 
vulnerabilitat de les aigües subterrànies per nitrats. 

• El model català de residus exigeix que tots els residus rebin tractament. Així la 
fracció resta ha de ser tractada en plantes específiques previ a la seva gestió 
final a través de la incineració o el dipòsit controlat. 

• Respecte a l’afirmació feta a la taula en el sentit que no es varen aconseguir els 
objectius de l’anterior programa, cal indicar que no es varen traslladar a la 
realitat propostes per assolir-los i és ara quan s’ha fet un esforç del Govern per 
a dotar dels medis – infraestructures i finançament – per tal d’assolir-los. A més 
cal tenir en compte que els objectius s’avancen al que preveu la nova Directiva 
Marc de Residus per al 2020 pel que fa a reciclatge. 

• Sobre el planejament de les infraestructures de tractament de residus, ha 
recalcat que per a dissenyar la capacitat de les instal·lacions previstes, s’han 
utilitzat les projeccions de població de l’IDESCAT per a un escenari de 
creixement mig. 
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• Destaca que el PROGREMIC contempla l’establiment de plans de seguiment per 
al desenvolupament de noves tecnologies i projectes, en el seu apartat d’I+D+i. 

• Fa referència a les dificultats existents en la gestió dels residus d’envasos i que 
des del primer moment s’han impulsat accions des de l’ARC a nivell estatal en el 
marc del procés que en el seu moment va iniciar l’Estat. Finalment la 
modificació de l’actual Llei d’Envasos no ha prosperat. 

 

En aquest moment el Sr. Jordi Mulà, com a moderador de la jornada, dóna la 
paraula als assistents a l’acte. A continuació es recullen les preguntes realitzades: 

 

Existeix algun model de referència per al tractament dels residus municipals? 

• La Sra. Català respon que no existeix una única solució ideal en la gestió dels 
residus a Catalunya sinó que el model català és el resultat d’implementar 
experiències pròpies i d’altres experiències centreuropees. Per remarcar les 
diferències entre els models centreeuropeus, més propers a la realitat de 
Catalunya, posa com a exemple el cas d’Alemanya, que considera que 
prèviament al dipòsit controlat calen els tractaments mecanico-biològics mentre 
que l’opció incineració és directa perquè a Alemanya està considerada 
valorització energètica. A Catalunya el tractament mecànico-biològic es 
considera un tractament intermedi necessari tan si el residu va a dipòsit 
controlat com a incineració 

• Des de CEPA, el Sr. Óscar Pérez explica que no es poden importar models de 
tractament de residus municipals, atès que els tractaments disponibles s’han 
d’adaptar a la realitat geogràfica, social i econòmica de Catalunya. I explica el 
cas de Suècia, que degut a les seves condicions climàtiques utilitza la 
incineració com a tractament preferencial ja que aprofita l’energia generada per 
a la climatització. 

 

Quines són les fraccions de recollida òptimes? 

• El Sr. Pérez explica que el CEPA ha desenvolupat un sistema de gestió de 
residus anomenat RESIDU MÍNIM, que només considera 4 fraccions: FORM, 
Paper, Vidre i Inorgànic. La fracció d’envasos s’assimila a la fracció inorgànica, 
perquè considera que l’acció prioritària no ha de ser la gestió municipal sinó que 
ha de recolzar-se en la responsabilitat del productor, tal i com estableix la Llei 
d’Envasos. 

• La Sra. Català explica que quan ella era regidora a Molins de Rei varen fer 
aquesta experiència amb CEPA però que actualment i sobretot en el cas de 
nouvinguts al municipi sorgeixen qüestions ja que aquest sistema de recollida 
no inclou contenidor d’envasos. 

 

A favor o en contra dels tractaments finalistes? 

• La Sra. Català destaca que l’objectiu del PROGREMIC és el tractament del 100% 
dels residus municipals, de tal manera que a través d’aquests tractaments es 
recuperi al màxim de la fracció resta  es porti el mínim a tractaments finalistes. 

• La directora de l’ARC explica que tots els models d’altres països centreeuropeus 
contemplen el dipòsit com a última opció de tractament finalista. I com a opció 
de tractament finalista posa com a exemple l’antiga argil·lera de Bellaterra, que 
actualment acull en dipòsit les bales compactades del rebuig del tractament en 
Ecoparc de la fracció resta. 

 

Quin és el percentatge de residus municipals que considera el PROGREMIC que han 
d’anar a dipòsit controlat? Aquest valor s’assembla als valors d’altres països 
d’Europa? 
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• El director de l’Àrea d’Informació i Participació de l’ARC comenta que el 
PROGREMIC contempla que un 20-22% dels residus municipals aniran a dipòsit 
controlat, molt semblants als valors de la resta d’Europa. També aclareix que el 
Pla estableix un total de 6 plantes de compostatge a les comarques de Girona.  

 

Cloenda: 
En la clausura de l’acte el Sr. Jordi Mulà comenta que seria interessant poder 
realitzar aquest tipus de jornades durant el procés de creació d’una llei, per tal que 
els municipis gironins poguessin participar d’una manera més directa. 

 

Així mateix, emplaça a la directora de l’ARC a mantenir oberta la comunicació entre 
l’ARC i el CILMA, per tal que es tingui en consideració les opinions dels municipis 
gironins en la presa de decisions. 

 

Girona, 23 de setembre de 2009 

 

 
 
 
 

Amb el suport de  
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