CURS
Optimització de serveis de recollida de
residus / Sistemes d’identificació de
l’usuari i pagament per generació

15 hores lectives

Girona
4, 11 i 17 de maig
ON

COST

Casa de Cultura (Aula 1)
Pl. Hospital, 6, Girona.

Ens locals adherits al CILMA (gratuït)
Ens locals no adherits (100 euros)
Altres (150 euros)

IMPULSA:

Secretaria tècnica i organització:

4 de maig

Sessió 1
9-9.30 h. Marc estratègic i normatiu de la recollida de residus d'àmbit europeu i català.
9.30-10.30 h. Optimització i seguiment en models de recollida de residus en contenidors. Instruments tècnics, de
comunicació, d’organització, etc.
10.30-13 h. Definició de models de recollida de residus porta a porta. Optimització i seguiment en models porta a
porta. Instruments tècnics, de comunicació, d’organització, etc. (inclou pausa de 30 minuts).
Ponent: Francesc Giró (Agència de Residus de Catalunya)
13-14.30 h. Introducció al pagament per generació (PxG). Definició de taxes municipals. Sistemes per calcular i
fer el seguiment de la generació. Ponent: Ignasi Puig (ENT)

11 de maig

Sessió 2

9-10.15 h. Tecnologies i TIC per aplicar el pagament per generació (primera part). Ponent: Climent Vilatersana
(Moba)
10.15-11.15h. Cas pràctic 1. PxG amb bosses de prepagament. Ponent: Joan Pujol (Ajuntament d'Argentona)
Pausa
11.30-12.30 h. Cas pràctic 2. PxG en recollida comercial. Ponent: Eduard Moreno (Ajuntament de Canet)
12.30-13.30 h. Cas pràctic 3. PxG vinculat a identificació de cubells de petit volum (cubells d’aportació) (ponent
pendent de confirmació).
13.30-14.30 h. Casos pràctics 4. PxG vinculat a identificació de diferents elements de contenerització
(experiències a Itàlia). Ponent: Riccardo Venturi (ETRA SpA i Sintesi Srl) [videoconferència]

17 de maig

Sessió 3
9-10.15 h. Tecnologies i TIC per aplicar el pagament per generació (segona part). Ponent: Frederic Puig (Spora)
10.15-11.30 h. Casos pràctics 1. PxG i control d’accés i identificació de l’usuari en contenidors en la via pública
(experiències al País Vasc). Ponent: Joseba Sánchez (consultor independent). [Videoconferència / presencial]
Pausa
11.45-13.30 h. Casos pràctics 2. Control d’accés cap al PxG a contenidors en la via pública: punts forts/febles i
comparativa de models a Itàlia/Europa. Ponent: Michele Giavini (ARS ambiente Srl)
13.30-14.30 h. Cas pràctic 3. PxG i control d’accés en deixalleries. Ponent: Carles Salvans (Mancomunitat La
Plana)

INSCRIPCIONS
Fins al 26 d'abril

Per a dubtes o més informació podeu contactar:
escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09
Si us plau, no imprimiu aquest fullet si no és totalment necessari.

