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Medi Ambient i Habitatge i els ens locals gironins 
treballen junts per fer avançar el model català de 
gestió de residus municipals 
 
L’Agència de Residus de Catalunya i el CILMA han signat un conveni per 
donar a conèixer i promoure el model català de gestió de residus 
municipals als ens locals gironins 
 
El foment de la prevenció, la recollida selectiva i el tractament de tots els  
residus són els eixos d’actuació fonamentals del model català de gestió 
de residus municipals 
 
El Pla territorial d’infraestructures preveu una inversió del Govern de 231,8 
milions d’euros a les comarques gironines 
 
 
L’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i el 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) 
han signat un conveni per tal de donar a conèixer les noves actuacions que afecten al 
desplegament del model català de gestió de residus municipals de Catalunya. Aquest 
model, que es consolida en el Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya (PROGREMIC), actualment en fase d’informació pública, té com a eixos 
fonamentals el foment de la prevenció, l’augment i extensió territorial de la recollida 
selectiva i el tractament de totes les fraccions de residus, inclosa la fracció resta 
(aquells residus que no es poden recollir selectivament però que encara contenen 
materials recuperables). 
 

El CILMA, en tant que entitat representativa del món local a les comarques de Girona, 
vol donar suport en les tasques de difusió, informació i formació d’aquest model de 
gestió de residus a Catalunya, de la seva incidència als municipis gironins i de la 
correcta gestió de residus. I és per aquest motiu, que en el marc d’aquest conveni,  
impulsarà seminaris, cursos formatius i/o debats que serveixin per promoure el model 
català de gestió de residus municipals que estableix el PROGREMIC, amb la 
participació i el suport – tècnic i econòmic – de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Justament en el marc d’aquest conveni, el passat dia 23 de setembre es va celebrar 
una sessió informativa i de debat, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona, dirigida als ens locals per presentar el PROGREMIC i el Pla Territorial Sectorial 
d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals (PTSIRM). En aquesta sessió la 
directora de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Genoveva Català va presentar 
aquests documents. Posteriorment es va fer una taula rodona en la qual hi van 
participar la Directora de l’ARC; Jordi Mulà, vicepresident del CILMA; Elisabet 
Muntadas, cap de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Ripollès; Sergi 
Nuss, membre de l’Observatori de Sostenibilitat de les comarques gironines; Óscar 
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Pérez, membre del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i Rosa García, 
membre de la Fundació Prevenció Residus i Consum. 

 
 
 
El PROGREMIC i el PTSIRM 
El PROGREMIC determina uns objectius que s’avancen als proposats per la directiva 
europea, ja que aposta per situar l’índex de recuperació de materials (reciclatge) a 
Catalunya en el 48% l’any 2012, garantint que podrem complir amb la normativa 
europea, que el situa en el 50% l’any 2020. L’altre principal objectiu del programa és 
disminuir la generació de residus per càpita en un 10% l’any 2012, respecte de les 
dades de generació de 2006.  
 
D’altra banda, el Govern s’ha dotat d’una important eina de planificació amb el Pla 
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals (PTSIRM), que  
preveu més d’un centenar d’actuacions arreu del territori. Aquest Pla suposa garantir la 
suficiència de plantes per a la gestió dels residus municipals amb criteris de proximitat i 
suficiència, millorant algunes de les plantes existents i construint-ne altres de noves. 
 
La planificació del PTSIRM s’estableix dins d’un marc d’acords territorials amb els ens 
locals responsables de la gestió de residus i, concretament, en l’àmbit de les 
comarques gironines, preveu disset actuacions que suposaran una inversió de 231,8 
milions d’euros que assumeix íntegrament l’Agència de Residus de Catalunya.  
 
Algunes de les actuacions previstes en el Pla territorial d’infraestructures ja s’han posat 
en marxa, com per exemple: 

- les millores a la planta de compostatge ubicada a Santa Coloma de Farners 
(Selva), on es tracten els residus orgànics – restes de menjar – per transformar-
los en adob 

- les millores en el dipòsit comarcal al municipi de Bellver (Cerdanya), que tindrà 
un nou sistema d’explotació mitjançant residus premsats en bales 

- la clausura i revegetació del dipòsit de les Lloses (Ripollès) 
- la construcció del Centre de Tractament de Residus a Lloret de Mar (Selva), on 

s’està construint una planta de tractament de la fracció resta, una altra de 
residus voluminosos i vegetals, i una estació de transferència de residus de 
recollida selectiva 

- la construcció del Centre de Tractament de Residus a Pedret i Marzà (Alt 
Empordà), on s’instal·larà una planta de tractament de la fracció orgànica 
recollida selectivament, una de la fracció resta, i una altra de voluminosos, així 
com una ampliació del dipòsit controlat existent 

- i l’impuls del tractament de tots els residus a la comarca del Gironès, amb la 
construcció del Complex Tecnològic de Gestió de Residus Municipals de 
Campdorà, que donarà cabuda a una planta de tractament de la fracció 
orgànica recollida selectivament, una de fracció resta, una de voluminosos, i 
una de transferència de paper/cartró i vidre, així com les millores i adequacions 
pertinents a la instal·lació de valorització energètica existent. 

 
D’altra banda, pel que fa a les dades de residus referents a l’any 2008, cal destacar 
que les comarques gironines han consolidat la recollida selectiva dels residus 
municipals, donat que s’ha produït un augment del 2,9% respecte l’any anterior. 
Aquestes comarques van recollir selectivament el 28,5% dels residus municipals que 
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van generar, situant-se doncs per sota de la mitjana catalana, que està en el 34,4% 
dels residus municipals generats. Les comarques que separen més residus són el 
Ripollès i el Gironès, amb un índex de recollida selectiva del 35,5% i el 39,4% 
respectivament, xifres que es situen per sobre de la mitjana catalana.  
 
 
Dimecres, 30 de setembre de 2009  
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