


El Consorci del Bages per a la gestió de 
residus és una institució de titularitat 
pública  formada per 35 Ajuntaments  
del Bages i el Moianès que abasten una 
població de 180.000 habitants.

Gestiona, per compte dels Ajunta-
ments, serveis públics de recollida se-
lectiva, deixalleries i tractament de re-
sidus municipals i fomenta l’educació i 
comunicació ambiental.

El Consorci té les seves instal·lacions al 
Parc Ambiental de Bufalvent de Manre-
sa i també gestiona el Parc del Secà, un 
espai amb itineraris senyalitzats, obert 
a la ciutadania.

El Consorci del Bages per a la gestió de 
residus funciona a partir de comissions 
executives (assimilables a les Juntes 
de Govern d’un Ajuntament) i sessions 
plenàries. 

Compromesos amb la transparència i 
amb la informació a Ajuntaments i ciu-
tadania, en aquesta memòria trobareu 
un repàs a les xifres i als fets més desta-
cats de  l’any 2020, així com un resum 
del catàleg de serveis que el Consorci 
ofereix als municipis.

AJUNTAMENTS CONSORCIATS
Aguilar de Segarra · Artés · Avinyó · Balsareny · Calders · Callús · Cardona ·
Castellbell i el Vilar · Castellfollit del Boix · Castellgalí · Castellnou de Bages ·
El Pont de Vilomara i Rocafort · Fonollosa · Gaià · L’Estany · Manresa·
Marganell · Moià · Monistrol de Calders · Monistrol de Montserrat · Mura ·
Navarcles · Navàs · Rajadell · Sallent · St Feliu Sasserra · St Fruitós de Bages ·
St Joan de Vilatorrada · St Mateu de Bages · St Salvador de Guardiola ·
St Vicenç de Castellet  · Sta Maria d’Oló · Santpedor · Súria · Talamanca

PRESIDENT Marc Aloy- alcalde de Manresa.

CONSELL PLENARI Representants de tots els Ajuntaments consorciats.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Representants Consell Comarcal del Bages: Estefania Torrente (Presidenta) 
i Joan Zapata (Vocal).
Representants Ajuntament de Manresa: Pol Huguet (Vicepresident) i  
Josep Gili (Vocal).
Representants municipis més de 5.000 habitants: Oriol Ribalta- Ajuntament 
de Sallent (Vocal) i Xavier Codina - Ajuntament de Santpedor (Vocal).
Representants municipis menys de 5.000 habitants: Joan Carles Lluch - 
Ajuntament de Rajadell (Vocal) i Enric Campàs - Ajuntament del Pont de Vilo-
mara i Rocafort (Vocal).

GERENT Ricard Jorba.
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29.250 Tn
48.636 Tn

27.675 Tn
49.392 Tn

27.066 Tn
49.031 Tn

27.261 Tn
49.094 Tn

EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS ALS MUNICIPIS CONSORCIATS

MUNICIPIS
CONSORCIATS 

AMB
CONTENIDORS
D’APORTACIÓ 
VOLUNTÀRIA

MITJANA
CATALUNYA

2019

Vidre Envasos Paper Orgànica Resta 

MUNICIPIS
CONSORCIATS 
AMB SISTEMES 

D’ALT RENDIMENT
(PORTA A PORTA I

CONTENIDORS TANCATS)

2011          2012          2013          2014          2015          2016           2017          2018          2019 2020  

100.000

50.000

36%           36%          36%           36%           38%            38%            39%            42%           45% 46% 

Recollida selectiva (inclou deixalleries) Dipòsit controlat de residus (inclou deixalleries)

La gràfica dels municipis amb sistemes d’alt rendiment inclou  el promig de dades de tots els municipis consorciats que fan la recollida porta a porta i dels 3 munici-
pis que tenen contenidors tancats.
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TONES
TOTALS

28.967 Tn

50.960 Tn
31.075 Tn
49.713 Tn

31.907 Tn
49.455 Tn
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49.709 Tn

39.825 Tn
48.271 Tn

42.010 Tn
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GENER

530 alumnes en una nova edició dels Po-
jectes Compartits sobre residus.
Reparació i recuperació de murs de pe-
dra seca al Parc del Secà.
L’equip d’educació ambiental participa en 
una trobada a la Catalunya Nord.

FEBRER
Jornada informativa per als Ajuntaments 
consorciats i visita al Parc ambiental.
Tanquem dades 2019: els municipis 
consorciats arriben per primer cop a les 
10.000 tones d’orgànica.
Rebem la visita d’estudiants d’Erasmus+ 

MARÇ

El 100% dels residus recollits a la Transè-
quia es poden valoritzar.
Arriba la Covid-19: mantenim la recollida i 
gestió de residus, extremant precaucions.
Desinfecció dels contenidors per evitar 
contagis.

ABRIL
Vídeo d’homenatge als professionals que 
garanteixin la recollida de residus i la ne-
teja viària.

Les deixalleries reobren amb horari reduït 
i només per a activitats econòmiques.

MAIG
Les deixalleries es reobren al públic des-
prés de setmanes d’aturada.
“La mòbil va a l’escola” es transforma en 
“La mòbil ve a casa”.

JUNY
L’activitat a les deixalleries augmenta un 
30% en els primers dies de reobertura.
El confinament no impedeix que es faci la 
cloenda dels Pojectes Compartits sobre 
residus, de forma virtual.

JULIOL

La deixalleria mòbil es posa les xancletes 
i ofereix noves activitats virtuals per a l’es-
tiu.
El Consorci avança en un pla de retorn a 
la normalitat que es fa de forma gradual.
Reforcem la recollida d’envasos i paper 
en diferents municipis durant l’estiu.

AGOST

Microscopies: el Parc del Secà, escena-
ri d’un projecte per portar obres d’art a 
l’Anella Verda de Manresa.

SETEMBRE
La crescuda del riu Llobregat torna a 
afectar la deixalleria de Sallent.
El Moianès i el Bages, per sobre de la mit-
jana catalana en recollida selectiva.

OCTUBRE
La xarxa de deixalleries fixes amplia el ser-
vei en 17 hores/setmana.
Les agulles i punxants de tractaments 
mèdics particulars ja es poden portar a 
les deixalleries del Consorci.
Visita al Parc del Secà en el marc de les 
Jornades Europees de Patrimoni.

NOVEMBRE
Les activitats d’educació ambiental co-
mencen curs amb normalitat i adaptades 
a les normes de seguretat.
Organitzem i col·laborem en diferents ac-
tes dins la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus.
Participem en una jornada en línia per po-
sar en valor les construccions de pedra 
seca.

DESEMBRE

El model de contenidors tancats es con-
solida en 2 anys triplicant la recollida se-
lectiva i es preveu que arribi a nous mu-
nicipis.
Fem una xerrada en línia sobre economia 
circular, dins un cicle de conferència or-
ganitzades pel Parc de la Sèquia.
Reforcem la recollida selectiva durant les 
festes nadalenques per evitar desborda-
ments.

Fets més rellevants

Comunicació



Educació ambiental curs 19-20

Comunicació

1.445  persones a les activitats de l’Aula Ambiental 

50 activitats realitzades entre tallers, visites, xerrades, assessora-
ments i préstecs. 

28 escoles, instituts i altres entitats que han participat a les activitats 
de l’Aula Ambiental

3.611 nens i nenes a les activitats del programa “La mòbil va a l’es-
cola”

168 activitats educatives realitzades dins del programa “La mòbil va 
a l’escola” i 888 entrades de residus. 

A causa de la Covid-19, no es van poder realitzar 23 actuacions que corresponen a 
717 alumnes del programa d’Educació Ambiental de residus que es comparteix amb el 
Camp d’Aprenentatge del Bages. Del programa “La mòbil a l’escola” es van deixar de 

realitzar 113 actuacions amb 2.581 alumnes. 

Campanya anual publicitària de sensibilització: “T’estimes?”

Enviament mensual de butlletins electrònics

5.200 seguidors a xarxes socials i més de 700 noves publicacions

60 impactes als mitjans de comunicació

Cartelleria especial Covid-19

Ponències en diverses jornades especialitzades

Calendari de sobretaula i deixalleries mòbils

Una quarantena de noves notícies al web

Pla de comunicació projecte de contenidors tancats

Díptic d’agulles i punxants 



DESPESES: 10.531.163 euros
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INGRESSOS: 11.586.403 euros

SIGs i venda 
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Tractament
53,9%

Ens
consorciats

64,7%
Ens

no consorciats
12,5%

ENDEUTAMENT: 0 euros

Balanç econòmic 2020



CATÀLEG DE SERVEIS

CONSORCI
360º

AJUNTAMENTS

Educació ambiental

Comunicació/campanyes

Sensibilització

Tractament i gestió
de residus al Parc

ambiental de Bufalvent

Serveis tècnics
als Ajuntaments

Deixalleries

Recollida selectiva:
Cont. sense control accés
Contenidors control accés

Porta a porta

Què oferim als municipis?



Tractament i gestió de residus
al Parc ambiental de Bufalvent

FORM
(orgànica)

Planta de compostatge

Tones tractades durant el
2020: 19.823

FRACCIÓ RESTA
Dipòsit controlat de residus 

i futura planta resta

Tones tractades durant el 
2020: 55.984

ENVASOS,
VIDRE I PAPER

Planta de transferència

Tones tractades durant el 
2020: 13.754

VENDA DE COMPOST

El compost prové de la matèria orgànica estabilitzada fins a trans-
formar-se en un adob d’alta qualitat, que serveix per millorar la 
terra de l’hort, el jardí o les torretes.  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 impor-
tància 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 to-
thom la composició i qualitat del compost, i oferim assessorament 
per tal de garantir-ne la correcta aplicació.

Tones venudes durant el 2020: 1.551

Catàleg de serveis



Recollida selectiva
CONTENIDORS D’APORTACIÓ VOLUNTÀRIA 

Recepció i tractament de fracció resta i FORM/orgànica (No inclou 
recollida perquè aquests municipis tenen recollida pròpia o manco-
munada)
Recollida i gestió de paper, vidre i envasos (No inclou recollida comercial)
Gestió i manteniment dels contenidors de la via pública
Deixalleries

MUNICIPIS:Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Castellnou de 
Bages, Gaià, Manco Rajadell, Manresa, Marganell, Moià, Monistrol de Calders, 
Monistrol de Montserrat, Mura, Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Feliu 
Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de 
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Súria i Talamanca.

CONTENIDORS AMB CONTROL D’ACCÉS (projecte RECAIU) 

Servei de recollida i gestió de les 5 fraccions i altres (poda, volumino-
sos, VACRI, resta grans productors/establiments comercials...)
Gestió tècnica i administrativa dels ingressos i despeses derivades
Campanya d’implantació
Subministrament de bosses compostables
Seguiment del servei: Informador ambiental | Explotació de dades dels 
tancaments | Resolució d’incidències i reajustaments del servei
Deixalleries

MUNICIPIS: Rajadell, Balsareny, Sant Fruitós de Bages (La Rosaleda i Torroella 
de Baix)

MUNICIPIS PORTA A PORTA

Recepció i tractament de les 5 fraccions al Parc 
ambiental de Bufalvent
Gestió tècnica i administrativa dels ingressos 
derivats
Recollida de contenidors de vidre (inclou 
gestió i manteniment dels contenidors i 
recollida comercial VACRI)
Deixalleries

MUNICIPIS: Artés, Avinyó, Calders, L’Estany, 
Navarcles, Navàs, Santa Maria d’Oló i Sant
pedor.

DEIXALLERIES

Gestió de la xarxa: 16 deixalleries fixes i servei de mòbil a 28 
municipis

Coordinació amb brigades municipals i transportistes contrac-
tats per Ajuntaments

Model de bonificació de la taxa segons ús de deixalleries

Tones rebudes durant el 2020: 22.435
Número usuaris 2020: 181.579

% valorització: 76,2%
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Catàleg de serveis



Educació ambiental i sensibilització 

PARC DEL SECÀ

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

ciutadania

AULA AMBIENTAL

Tallers, activitats i assessoria 
a centres escolars en l’àmbit 
dels residus. En col·laboració 
amb el Camp d’aprenentat-

ge del Bages

CAMPANYES

El Consorci crea cada any 
una campanya publicitària 

de conscienciació i sensibi-
lització que es pot veure en 

els principals mitjans
de comunicació

del territori

REUTILIZACIÓ 
SOCIAL

Donació d’objectes en
bon estat que arriben

a les deixalleries a serveis 
socials municipals i entitats

5 tones d’objectes
donats el 2020

LA MÒBIL
VA A L’ESCOLA

Visita de la mòbil als centres 
escolars per fer recollida de 
residus o activitats relacio-
nades amb la gestió dels 

residus

Catàleg de serveis



Serveis tècnics als Ajuntaments

VoluminososCartró
comercial

Orgànica
comercial

RECOLLIDES COMPLEMENTÀRIES

  Roba 

1. Assessorament tècnic en gestió de residus municipals

2. Redacció de projectes tècnics per millorar índexs recollida selectiva

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

4. Suport en la redacció d’ordenances municipals relacionades amb residus

5. Reglaments serveis residus

6. Tramitació de subvencions

7. Anàlisi, gestió i control de dades estadístiques

8. Caracteritzacions de les fraccions FORM, envasos i paper/cartró

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

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

Hores dedicades a Serveis tècnics Ajuntaments 2020: 5.400

Catàleg de serveis



Parc Ambiental de Bufalvent
Carretera Pont de Vilomara km 2,6 

Manresa

T. 93 743 34 07 

www.consorcidelbages.cat
consorcidelbages@consorcidelbages.cat

         consorcidelbages                   @consorcibages                   @consorcidelbages

Imprès en paper 100 % reciclat


