Com afectaran les noves
Normatives i Programes de
residus als Municipis Catalans?
VIII CICLE
DE DEBATS
Eines Prevenció Residus '12
Lloc:
Sala d’Actes del
Departament de
Territori i Sostenibilitat
Av. Diagonal, 525
Barcelona
Públic destinatari:
Regidors i tècnics
municipals, empreses,
centres de recerca,
entitats, particulars
interessats

Inscricpió gratuïta al:
936686107
info@residusiconsum.org

Organitza:

dijous 20 de setembre

Aquest 2012 ha esdevingut, sense
dubte, una any d’intensos canvis,
reajustaments i engegada de processos
reguladors que poden repercutir de
forma molt profunda sobre les
competències municipals i catalanes,
especialment, sobre la gestió dels
residus al nostre país.

9.30-9.45
Presentació. A càrrec de Josep Enric Llebot,
Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat.

En el marc del VIèCicle de Debats
“Eines de Prevenció”, La Fundació
per la Prevenció de Residus i la
Comissió Promotora de l’Estratègia
Catalana Residu Zero organitzen una
jornada dirigida als ens locals catalans
que planteja un triple objectiu:

9.45-10.05h
Estat de situació del procés d’aprovació del
Decret Llei. A càrrec de Víctor Moralo, Jiménez
de Parga Abogados.

- donar a conèixer i debatre les
darreres novetats en quant a la Ley
de residuos y suelos contaminados i
les seves repercussions en la gestió
de residus d’envasos a Catalunya;
debatre com pot afectar el Real
Decret en la millora de la gestió dels
residus d’envasos al país,perspectives
de les noves autoritzacions al 2013
dels SIGs i què podem fer els municipis
a Catalunya davant d’aquestes
perspectives;
- presentar l’estudi de viabilitat
econòmica i estalvis pels municipis
d’aplicar els Sistemes de Dipòsit
Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos
elaborat per la consultoria anglesa
Eunomia, així com les seves
oportunitats de creació de llocs de
treball;
- donar a conèixer i recollir propostes
dels municipis respoecte als
plantejaments delfutur PROGREMIC i
el Pla d’Infraestructures de Gestió de
Residus Municipals per a que es tinguin
en compte per a la redacció i disseny
dels dos programes, ja que en auqest
any 2012 s’han de revisar i redactar
aquests programes per a provar-ne
els nous el 2013 i que afectaran
lagestió dels residus en els pròxims
anys (2020).
Desitgem que la proposta us engresqui!

Implicacions de les modificacions de la Ley de
Residuos y suelos contaminados, en la gestió
dels residus d’envasos a Catalunya.

10.05-10.35h
Presentació de l’estudi de viabilitat econòmica
i estalvis pels municipis en aplicar el Sistema de
Dipòsit Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos i
estudi de creació de llocs de treball. A càrrec
de Víctor Mitjans, Fundació per a la Prevenció
de Residus i el Consum Responsable.
10.35-11.35h
Debat. Moderació a càrrec de la Comissió
Promotora del Fòrum de l’Estratègia Catalana
Residu Zero. A càrrec d’Eva Herrero, Ajuntament
de Terrassa.
Descans de 15’
Debat sobre el nou Programa de Gestió de
Residus i Infraestructures.
11.50-12.20h
Presentació dels trets destacats d’aquests
programes. A càrrec de Francesc Giró, Agència
de Residus de Catalunya.
12.20-13.30h
Debat i recull d’opinions dels municipis.
Moderació a càrrec de la Xarxa de municipis
Residu Zero. A càrrec d'Eduard Adrobau,Regidor
de l'Ajuntament de Vidreres i Vicepresident del
CILMA
13.30-14h
Conclusions, calendari i continguts de les
properes Trobades de la xarxa de municipis
Residu Zero. A càrrec d’Antoni Ferran.

