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Catalunya impulsa la creació del centre de 
referència en prevenció i tractament de 
residus del sud d’Europa 
  
 

• L’ARC tramitarà al Govern la constitució de la Fund ació Centre 
d’Innovació i tecnologies de Residus Municipals (CI TREM) 

  
• La fundació promourà la investigació i el desenvolu pament 

tecnològic per a un model que pugui obrir nous merc ats on 
Catalunya compti amb avantatges competitius 

  
 
El consell de direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat 
tramitar al Govern la constitució de la Fundació Centre d’Innovació i 
Tecnologies de Residus Municipals (CITREM) per promoure la investigació i 
desenvolupament tecnològic en l’àmbit de la prevenció i gestió de residus 
municipals i per extensió tot tipus de residus. 
  
La Fundació CITREM dedicarà especial atenció a les tecnologies que permetin 
la transició de l’actual model de gestió de residus  cap a un model de prevenció 
i gestió de residus més sostenible, amb capacitat d’obertura de nous mercats 
en els quals Catalunya pugui comptar amb algun avantatge competitiu. 
D’aquesta manera, esdevindrà un centre de referència al sud d’Europa en 
prevenció i tractament de residus, a l’estil de països com Alemanya o Canadà, 
que han impulsat actuacions innovadores en aquesta matèria. 
 
La proposta de creació del centre s’empara en la menció expressa en la Llei 
estatal de residus i sòls contaminats a la necessitat d’impulsar un centre 
d’aquestes característiques. D’aquesta manera, es preveu que l’Estat i altres 
CCAA puguin formar part del patronat, que, en uns inicis, estaria format pels 
departaments de Territori i Sostenibilitat, a través de l’ARC, i d’Economia i 
Coneixement, centres d’investigació, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ATM) i 
les empreses del sector. 
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