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REGLAMENT DEL SERVEI DE TRACTAMENT DELS RESIDUS 
ORGÀNICS  
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CAPÍTOL 1.  Disposicions generals 

Article 1. Objecte del Reglament 

És objecte d’aquest Reglament la regulació del Servei de Tractament dels Residus Orgànics 
(STRO) a la planta de compostatge, de la qual n’és titular el Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, en endavant, CONSORCI.  

S’entén per residus orgànics (RO), la fracció orgànica del residu municipal (FORM) i altres 
residus compostables de procedència comercial i/o industrial. 

Article 2. Contingut  del servei 

El servei de tractament dels RO té per objecte:  
- Tractar adequadament la Fracció Orgànica del Residu Municipal (FORM) recollida 

selectivament a l’àmbit geogràfic i competencial del Consorci i altres residus 
compostables. 

- Tractar adequadament els RO mitjançant un procés de compostatge aerobi del que 
s’obté compost com a material  valoritzable. 

- Reduir la quantitat i problemàtica dels residus municipals destinats a dipòsit 
controlat. 

- Garantir el funcionament correcte del STRO  
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Article 3. Àmbit d’aplicació 

Aquest reglament és d’aplicació a les instal�lacions del Parc Ambiental de Bufalvent, i de 
forma més específica a la planta de compostatge i instal�lacions associades,  que és on es 
realitza el STRO.  

Article 4. Durada del servei 

El STRO realitzat pel Consorci tindrà una durada indefinida. La seva modificació o dissolució 
haurà de realitzar-se d’acord amb el procediments establerts als estatuts del Consorci i la 
resta de normativa aplicable. 
 

CAPÍTOL 2. Tractament dels residus i règim de funcionament del servei 

Article 5. Residus admissibles  

Els residus admissibles susceptibles de ser gestionats pel STRO, prèvia conformitat del 
Consorci, corresponen als residus no especials i no perillosos, relacionats a continuació.  

- Fracció Orgànica del Residu Municipal (FORM) procedent de la recollida selectiva. 

- Fracció Vegetal (FV). S’entén com a FV les restes de jardineria i esporga, aptes per 
donar estructura a la fracció orgànica en el procés de compostatge.  

- Altres residus compostables, que poden ser valoritzats mitjançant compostatge, tal i 
com preveu el Catàleg Europeu de Residus. 

En concret, els residus orgànics admissibles a la planta es detallen a la Llicència Ambiental 
corresponent. 

El Consorci podrà limitar l’horari d’entrada i establir condicionants per a certs RO de 
procedència privada que presentin unes característiques particulars. 

Article 6. Residus no admissibles  

Són residus no admissibles a la planta de compostatge, els que no compleixin els criteris 
d’admissibilitat establerts i en especial: 

- Residus municipals que no provinguin d’una recollida selectiva (recollits en massa, 
residu tot-ú) 

- Residus que es presentin en estat d’ignició 
- Residus que, manifestament, en el moment de la descàrrega puguin produir risc per 

a les persones, les coses o el medi ambient, o que causin trastorns importants a 
l’organització dels treballs de la planta de compostatge o al procés degut a les 
característiques, estat o contingut d’impropis 

- Residus voluminosos 

Article 7. Caracterització dels residus 

El Consorci, directa o indirectament, podrà caracteritzar els residus d’entrada al STRO. 
Aquesta caracterització podrà tenir efectes en el sistema de tarificació que estableixi el 
Consorci anualment. 

Article 8. Usuaris del servei 

La regulació dels usuaris del servei, les autoritzacions, el procediment per la seva concessió i 
les instruccions d’ús es farà d’acord amb el Reglament del Servei Públic de Tractament de 
residus al Centre de Tractament de Residus de Bufalvent aprovat pel Consorci.   



 3 

Article 9. Funcionament del servei 

El servei de tractament dels residus orgànics comprèn les següents activitats: 

a) La recepció, control i descàrrega dels residus 
b) La gestió de la planta de compostatge i instal�lacions associades 
c) El control i manteniment del recinte i les seves instal�lacions 
d) La distribució o comercialització del compost 

El sistema tècnic de funcionament de les instal�lacions associades al servei de tractament 
dels residus orgànics es defineix en el Manual d’Explotació de la Planta de Compostatge. 

Els horaris de funcionament són els aprovats per l’òrgan competent segons els Estatuts del 
Consorci, i s’indiquen en un cartell a l’entrada del recinte.  

 

CAPÍTOL 3.  Règim financer  

Article 10. Finançament de les despeses del servei 

El servei es finançarà amb les taxes, preus públics, aportacions d’ens consorciats i altres 
ingressos específics aprovats pel Consorci o que siguin d’aplicació.  
 

CAPÍTOL 4.  Inspecció i control 

Article 11. Inspecció i control 

La inspecció i control del STRO es farà d’acord amb el Capítol V del Reglament del Servei 
Públic de Tractament de residus al Centre de Tractament de Residus de Bufalvent.   
 

CAPÍTOL 5.  Infraccions i sancions 

Article 12. Infraccions i sancions 

S’aplicarà el règim i procediment d’infraccions i sancions establert al Capítol VI del 
Reglament del Servei Públic de Tractament de residus al Centre de Tractament de Residus 
de Bufalvent.  
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Primera 

Normativa complementaria 

En tot allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació específica, a més d’aquella altre 
normativa que sigui aplicable, la següent: 

Reglament del Servei Públic de Tractament de residus al Centre de Tractament de Residus 
de Bufalvent. 

Estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus. 

Llei 6/1993, reguladora dels residus. 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  

Decret de 17 de juny de 1955, que aprova el Reglament de serveis de les corporacions 
locals.  

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.  

DISPOSICIONS FINALS 

Primera  

Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin o es remetin a 
aspectes de la normativa vigent, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  

Segona 

S’autoritza a la gerència del Consorci per a dictar totes les instruccions que siguin 
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació del present Reglament. 

Tercera 

El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sempre que hagi transcorregut el 
termini que s’indica a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora d eles bases de 
règim local. 
 
 
 
Manresa, 27 de març de 2007. 
 
LA COMISSIÓ REDACTORA  
(Nom, càrrec i signatura dels seus membres) 


