
La nova legislació de residus - Directives (UE) 2018/850 i 2018/851 - estableix nous objectius
quant a residus municipals. Entre d'altres, un 65% en pes de preparació per a la reutilització i
el reciclatge per al 2035, i un màxim del 10% destinat a abocador per al 2035.

La realitat en la gestió de residus avui dia fa de difícil compliment aquests objectius marcats per
la UE si les autoritats públiques no introdueixen nous mecanismes capaços de fomentar la
prevenció i la recollida selectiva dels residus, avançant així cap a la tan desitjada economia
circular.

Tal com detalla la Directiva 2018/851, uns dels mecanismes que s'han demostrat més eficaços
per la bona gestió dels residus són els instruments econòmics i financers, també anomenats
com a mesures de fiscalitat ambiental. D'entre aquests, un dels més comuns són les Taxes
Justes -en les seves diferents variants com el Pagament per Generació (PxG o PAYT, en
anglès) o el Pagament per Participació (PxP)-, les quals es basen en el principi de «qui
contamina paga». 

Addicionalment, existeixen altres mecanismes per incentivar la correcta separació en origen
com el nou sistema de Generació per Coneixement (GxC o KAYT, en anglès), basat en la
idea que els hàbits dels productors de residus cap a la recollida separada es poden millorar
simplement informant-los d'una manera continuada i convenient, combinant tecnologies i
reunions presencials amb informadors, afegint certs beneficis econòmics i socials per a aquells
que "volen ser informats". El KAYT es destaca en el document de Bones Pràctiques de Gestió
del Medi Ambient sobre Residus de la Comissió Europea (juny de 2018).
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Entendre la importància de la fiscalitat ambiental en la gestió de residus. Introduir el
context actual i les estratègies de la UE i catalanes.
Conèixer les diferent modalitats de taxes justes i com es poden establir i implementar.

Conèixer casos reals d’implantació de taxes justes en diferents models de
recollida de residus. 
Introduir els sistemes de KAYT i les experiències existents.
Conèixer els requeriments de protecció de dades personals vinculats amb l’aplicació de
models individualitzats i taxes justes. 

Els objectius principals d’aquests curs són:

OBJECTIUS I PROGRAMA DEL CURS: 

OBJECTIUS:1.

2.    PROGRAMA:

Benvinguda i presentació.
Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya.

1. La visió de la fiscalitat aplicada a la gestió de residus a la futura Llei de Residus i
Recursos de Catalunya i en la normativa de la UE.

Ponent: Francesc Giró, Director de Planificació Estratègia de l’Agència de Residus de Catalunya.

2. Experiències de Taxa Justa a Itàlia. Marc normatiu i de planificació:
Aplicació de la Taxa Justa a Itàlia i evolució dels models de recollida individualitzats.

Ponent: Michele Giavini, Cofundador i director de la consultora ARS Ambiente.

3. Sistema Know as you throw (KAYT) i experiències d’aplicació:
El sistema KAYT. Experiències de l’aplicació del KAYT en els pilots del Projecte RethinkWaste.

Ponent: Michele Giavini, Cofundador i director de la consultora ARS Ambiente.

4. Experiències de Taxa Justa al País Basc. Marc normatiu i de planificació:
Recollida en eContenidors tancats: experiència de Zamudio (Biscaia).

Ponent: Igotz López, Alcalde de l’Ajuntament de Zamudio.

Sessió 1 Dimarts, 20 d'abril
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Sessió 2 Dimarts, 18 de maig

Benvinguda i presentació.
Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya.

5. Tipus de taxes justes. Establiment i càlcul de taxes justes.

Ponent: Ignasi Puig, Cap de Projectes d’ENT Medi Ambient i Gestió.

6. Elements tecnològics per individualitzar i registrar les dades pel càlcul de taxes justes.
Gestió de la informació.

Ponent 1: Frederic Puig, Gerent de Spora Serveis Ambientals.

Ponent 2: Climent Vilatersana, Director General de MOBA.

7. Normativa de protecció de dades personals aplicada a les taxes justes i al KAYT.
 

Ponent: Carles San José, Delegat de protecció de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Benvinguda i presentació.
Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya.

8. Experiències de Taxa Justa a Catalunya:

8.1 - Recollida Porta a Porta amb Taxa Justa: Vídeo de la Taxa Justa i presentació de l’experiència
d’Argentona.

Ponent: Joan Pujol, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Argentona.

8.2 - Recollida Porta a Porta amb Taxa Justa de residus comercials: experiència Canet de Mar.

Ponent: Helena Estevan, Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar.

8.3 - Model mix Porta a Porta i eContenidors amb preparació per a la implantació de la Taxa Justa:
experiència de Conca de Barberà.

Ponent: Mireia Bonastre, Tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal Conca Barberà.

8.4 - Experiència de l’aplicació del KAYT i eContenidors tancats a Sant Just Desvern. 

Ponent: Núria Pallerès, Cap de Serveis i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Sessió 3 Dimarts, 15 de juny
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