
Els nous models de recollida de residus individualitzats requereixen d'un disseny adequat i adaptat a
cada context, i d'uns plecs per a la seva licitació més avançats i ajustats a les normes de contractació
pública, per tal de poder-los desplegar de forma eficient i aconseguir els millors resultats. D'altra
banda, el seguiment del servei i dels usuaris són eines clau pel bon funcionament dels serveis
recollida de residus i per millorar la participació dels usuaris.
En aquest taller de 5 hores, organitzat des de l'Escola de Formació del COAMB, adreçarem aquests
aspectes concrets i aportarem informacions pràctiques i aplicables per a la vostra tasca professional. 

Programa

9:30 h · Nova "Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular". Novetats
previstes en la nova normativa estatal de residus, d'aprovació prevista aquest any 2022. Reptes i
oportunitats. Ponent: Josep Maria Tost (Estratègies Circulars).

10 h · Disseny de serveis de recollida de residus. Elements clau per al disseny de models
individualitzats i elaboració dels plecs tècnics. Ponent: Alícia Grima (ENTORNa3). 

11:30 h · Pausa

12 h · Aplicació de la llei de contractes del sector públic als plecs dels serveis de recollida de
residus. Elements clau dels plecs administratius. Ponent: Bernat Domeyó (Uría Menéndez Advocats).

13 h · Seguiment del servei de recollida i dels usuaris. Metodologia i eines tecnològiques. Ponent:
Montse Masanas (Anthesis lavola). 

La sessió està destinada a tècnics/ques de medi ambient i residus d'ens locals, consultors/es, o
estudiants o acabats/des de titular en medi ambient amb interès en inserir-se al sector laboral dels
residus.

Format "Aula virtual"

Taller Online 
Disseny del servei i elaboració de plecs de
recollida de residus

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633 470 649 INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONSDivendres 1 d'abril
de 9:30 a 14:30 h

· La sessió s'impartirà en format videoconferència.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar
els continguts, pots visualitzar posteriorment el vídeo de
la sessió.
· Els continguts del curs estaran disponibles a la
plataforma de formació fins el 2 de maig.

Preus
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) 
en atur i estudiants de Ciències Ambientals ...........
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) .........
Altres .......................................................................

40 €
60 €
75 €
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