EL CONSORCI,
AMB ELS
AJUNTAMENTS
| Catàleg de serveis |

El Consorci del Bages per a la gestió de residus és una institució de titularitat pública formada per 35 Ajuntaments que
abasten una població de 180.000 habitants.
Gestiona, per compte dels Ajuntaments, serveis públics de
recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals i fomenta l’educació i comunicació ambiental. Té
les seves instal·lacions al Parc Ambiental de Bufalvent de
Manresa.
Funciona a partir de comissions executives (assimilables a
les Juntes de Govern d’un Ajuntament) i sessions plenàries.

Tractament i gestió
de residus al Parc
ambiental de Bufalvent

Serveis tècnics
als Ajuntaments

CONSORCI
360º
AJUNTAMENTS

Deixalleries
Recollida selectiva:
Cont. sense control accés
Contenidors control accés
Porta a porta

Educació ambiental:
Aula ambiental /Mòbil a l’escola

Comunicació/campanyes
Sensibilització:

Parc del Secà / Venda compost

TRACTAMENTS I
GESTIÓ DE RESIDUS

FRACCIÓ RESTA

ENVASOS,
VIDRE I PAPER

FORM
(orgànica)

Dipòsit controlat de residus
i futura planta resta

Planta de transferència

Planta de compostatge

PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT

RECOLLIDA
SELECTIVA

DEIXALLERIES
1. Gestió de la xarxa: 16 deixalleries fixes i servei
de mòbil a 28 municipis
2. Coordinació amb brigades municipals i transportistes contractats per Ajuntaments
3. Model de bonificació de la taxa segons ús de
deixalleries

PROGRAMA
DE REUTILITZACIÓ SOCIAL
Donació d’objectes en bon
estat que arriben a les
deixalleries a serveis socials
municipals.

RECOLLIDA
SELECTIVA

MUNICIPIS AMB CONTENIDORS
SENSE CONTROL D’ACCÉS
1. Recepció i tractament de fracció resta i FORM/orgànica
No inclou recollida perquè aquests municipis tenen recollida pròpia o mancomunada
2. Recollida i gestió de paper, vidre i envasos
No inclou recollida comercial
3. Gestió i manteniment dels contenidors de la via pública
4. Deixalleries

MUNICIPIS AMB CONTENIDORS
AMB CONTROL D’ACCÉS (Projecte RECAIU)
1. Servei de recollida i gestió de les 5 fraccions i altres (poda, voluminosos, VACRI, resta grans productors/establiments comercials...)
2. Gestió tècnica i administrativa dels ingressos i despeses derivades
3. Campanya d’implantació
4. Seguiment del servei:
Informador ambiental
Explotació de dades dels tancaments
Resolució d’incidències i reajustaments del servei
5. Deixalleries

MUNICIPIS PORTA A PORTA
1. Recepció i tractament de les 5 fraccions al Parc ambiental de Bufalvent
2. Gestió tècnica i administrativa dels ingressos derivats
3. Recollida de contenidors de vidre (inclou gestió i manteniment dels contenidors i recollida comercial VACRI)
4. Deixalleries

EDUCACIÓ AMBIENTAL
COMUNICACIÓ
CONSCIENCIACIÓ

AULA
AMBIENTAL

LA DEIXALLERIA MÒBIL
VA A L’ESCOLA

Tallers, activitats i assessoria a centres escolars
en l’àmbit dels residus. Un dels recursos principals són les visites al Parc ambiental de Bufalvent. En col·laboració amb el Camp d’aprenentatge del Bages.

Visita de la mòbil als centres escolars per fer recollida de residus o activitats relacionades amb
la gestió dels residus i adaptades a les diferents
edats de l’alumnat

EL PARC DEL SECÀ

CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ

Espai habilitat i senyalitzat pel Consorci, amb 3
itineraris marcats, per descobrir l’agricultura del
secà i el patrimoni de la pedra seca. Obert a la
ciutadania

El Consorci crea cada any una campanya publicitària de conscienciació i sensibilització que es
pot veure en els principals mitjans de comunicació del territori

VENDA DE COMPOST
El compost és un producte orgànic que prové de la matèria orgànica estabilitzada
fins a transformar-se en un adob d’alta qualitat, que serveix per millorar la terra de
l’hort, el jardí o les torrretes.
Produïm 3 tipus de compost (d’agricultura, de jardineria i ensacat), que es poden
comprar a les deixalleries o al mateix Parc ambiental de Bufalvent.
Per tal de donar a conèixer les utilitats d’aquest producte i la importància de separar correctament la fracció orgànica a la llar, cedim compost de forma gratuïta
a escoles, horts socials, entitats socials i projectes municipals. A canvi, oferim un
servei d’assessorament personalitzat i seguiment de l’aplicació.
Tenim a disposició de tothom la composició i qualitat del compost, i oferim assessorament personalitzat, per tal de garantir-ne la correcta aplicació.

SERVEIS TÈCNICS
ALS AJUNTAMENTS

1.

6.

Assessorament tècnic en gestió de residus municipals

Tramitació de subvencions

2.

Anàlisi, gestió i control de dades estadístiques

7.

Redacció de projectes tècnics per a la millora
dels índexs de recollida selectiva

8.

3.

Caracteritzacions de les fraccions FORM, envasos i paper/cartró

Redacció de plecs tècnics, participació en la
mesa de contractació i anàlisis d’ofertes

9.

4.

Gestió tècnica i administrativa, retorn d’ingressos Ecoembes i adhesió al conveni paperer
(per a municipis amb porta a porta)

Suport en la redacció d’ordenances municipals
relacionades amb residus

5.
Reglaments serveis residus

10.
Suport en la gestió documental de la gestió de
residus

RECOLLIDES
COMPLEMENTÀRIES

Roba

Cartró
comercial

Voluminosos

Orgànica
comercial

Parc Ambiental de Bufalvent
Carretera Pont de Vilomara km 2.6
Manresa
T. 93 743 34 07 - 618 878 926
www.consorcidelbages.cat
consorcidelbages@consorcidelbages.cat
consorcidelbages

Imprès en paper 100 % reciclat

@consorcibages

@consorcidelbages

