
Programa 
 

9:30 - 9:50 h Benvinguda institucional. A càrrec de l’Agència de Residus i la Diputació 

de Tarragona. 

9:50 - 10:05 h Context general de la gestió de residus a Europa.  

Economia circular i canvi climàtic. Nous objectius i normativa. Estratègies  i resultats de 

gestió de residus a altres països. 

10:05 - 10:25 h Context general de la gestió de residus a Catalunya.  

Evolució de la gestió dels residus a Catalunya. Normativa catalana i PRECAT20.  Model 

de gestió de residus i resultats.  

Ponent: Francesc Giró (Agència de Residus de Catalunya). 

10:25- 11:55 h Els sistemes de recollida Porta a Porta.  

Característiques, avantatges i inconvenients. Evolució del sistema a Catalunya i resul-

tats. Anàlisi de costos. Elements clau per definir un model PaP. 

Ponent: Enric Coll (Diputació de Barcelona). 

Pausa-cafè 

12:25 - 13:45 h Els sistemes PaP en el marc del PRECAT20 i d’altres estratègies.  

Compliment d’objectius i actuacions del PRECAT20. Noves implantacions a Catalunya. 

Els sistemes de “Pagament per Generació”. Models amb plantes descentralitzades de 

compostatge. L’Associació de Municipis Porta a Porta.  

Ponent: Gemma Nohales (BCNEcologia i Comissió de Residus del COAMB). 

13:45 - 15 h Casos pràctics.  

Exemples Europeus. Ponent: Gemma Nohales (BCNEcologia i Comissió de Residus del 

COAMB). 

Exemple de la zona (Miravet). Ponent: Antoni Borrell (Alcalde de Miravet). 

 

Organitzen: 

  

 

 

Amb el suport de: 

 

 

 

Informació pràctica 

On 

Aules de formació de la 
Diputació de Tarragona.  
C/ Carles Riba, 6. Tarrago-
na. 
 
 
 
 
 
Com arribar: Renfe (“Tarragona”) 
i autobusos interurbans.   
 

 

 

Quan 

 17 de febrer  

 

 Horari 

De 9:30 a 15 h. 

 

Fins el 15 de febrer o fins 

cobrir places 

 

Més informació i dubtes a:  

coamb@coamb.cat 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

Sessions Territorials 
RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA 

Sistemes de Pagament per Generació    
 

 Tarragona, 17 de febrer 2016 

INSCRIPCIONS 

http://emtanemambtu.cat/
https://docs.google.com/forms/d/1z_ip8c4vVIMLX7Xl1S9ozc4GA5nDdfQWmofGrAtTP8U/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z_ip8c4vVIMLX7Xl1S9ozc4GA5nDdfQWmofGrAtTP8U/viewform
https://www.google.es/maps/place/Carrer+Carles+Riba,+6,+43007+Tarragona/data=!4m2!3m1!1s0x12a3fcb77271903d:0x8ef7e0b6b2b7d930?sa=X&ved=0ahUKEwjR-KSi_M7KAhWCoxoKHQFOD70Q8gEIHTAA

