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Benvolgut senyor, 

A& I'escrit de TIRME, S.A., de dia 14 de desembre de 2007 (Registre general 14/12/07 
núm. 32.327), mitjanpnt el qual es sol-liclta al Consell de Mallorca I'aprovació del 
" P m l  per a I'acceptació de la FORM al p h  de compostatge" adjunt a 
I'escrit esmenat, aquesta Direcció Insular de Gestió de Residus 

L'objdu prinupal del pn?sent protocul és fiíxar un procediment mitjalyant el 
qual, es deteminat2 I'amptadd o no, de la fracub' o r - n i a  dels residus 
muniupals (FaRM) recollida se l d~men t  i r&u& al Serva; com a mate&/ apte 
per ser inWuit al p& de compostatge. 

Deprés de que els usuaris del servei, prindpalment Ens Locas, hagin raali@at la 
d l i d a  s e l e  de la FüüM, /'enha& i ibu& al servei públic insularihat de 
gestió de RU segut2 el següent pottocul: 

1. R-' ipsaige del vehides a les b&xules del Servei. 

2. D e d m  a platja de les plantes de composíatge del Servei. 

3. Etiquetat de I'entrada: pnxed&nua de la FORM i hora &entrada. 

4. I n s p x d  visual per part del responsable de la planfa: 

4.1. Si M'sualment s'obserw que la FORM rebuda té un contingut 
d7mpropis inhor al 10% es desbnatS el procés de compostaige. En 
aquest as en apliwdd del que di3pus.a I'arbde 12.9 del PDSGRUM 
(ZW), no li setS d'apliwdó la tanica de trartament de residus 
prew- a I'arbde 52.b) de /'menta pla. 

4.2. Si visualment s'obsetva que la FORM rebuda té un contingut 
d4mpropis superior al 10% se& consideerada com fracdd rebu@ o 
resta del residu u&. En aquest as, les actuadons postenos seran 
les sqüents: 

4.2.1. llüME, S.A. comunia& M'a correu elecbdnic 
(residus@conselldema/lorca.ne~ la imd.da al Consell de 
Mallorw i a /'usuari del servei a-t dins les 24 hores de 
pmduir-se la mateixa. 

4.2.2. Si transcvlregudes 24 hores de la twbica~ó de la imd&da al 
Gmsell de Mallorca i a I'usuari del servei a&&t no hi ha cap 
tipus de reuamacid al res-, iZRME, SA. wtregatS, 



Aquest protocol ser& incorporat al nou Reglament d'explotació que es presentar& a Ple per 
la seva aprovació. 
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transpxtard i tractar2 la NlRM rebuíjada com si fos residu u& 
resta o rebuig. 

Si ha rtdamacio' de l'usuan; 77RME, SA. convocar2 a I'usuari i a 
un h i c  del Consell de Mallorca per que aixegui acta de la 
indd&da i i f g u i  '"in situ" i en el mateix moment si saa 
Naaeptar com NlRM o sBa de tractar com rebuig. 

9 es considera FORM, ilüME, SA. tanwrd la inddPnda i 
tractard la Gmga rebuda com a H)RM, i no fi serd d'apfiwdd 
la t a m  a¿? tractament de residus prev~sta a l'arn.de 52.b) del 
PDSGRUM. 

4.2.3. En el cas que la wm?ga no sigui aaeptaolt com NIN,  lZRME, 
SA. emefi un albars de bbscula que anul-li el &entrada a la 
planta de comps&tge, en el que quedard darament reflecüda 
/a no confrmitat Lkp& wtregar2, transpo/ta& i tractar2 la 
NlRM rebuíjada com si fos residu u f i  resta o rebuig. 

4.2.4. A la NlRM dutjada, abnat que serd considera& framb' resta 
o rebuig, i7 serd d'apficdub' la t a m  de tractament de residus 
prevista a I'artide 52.b) el PDSGRUM (2006). En conseqÜPnda 
es factumrd a I'usuari del setvei a W t  el tractament de la 
FüRM rebuíjada segons la tanica aprovada pel GuueIl de 
Mallorca. 

4.2.5. El cost (cost ad¿iidona de la Gmga i ins;oort fins a la planta 
de tractament de la h c d d  rebuig ser2 considerat com a cost 
variable impuhble a la tarifa de bactment de residus. 

4.2.6. Si en reifemies ocasions, el mateix usuari del sen& lliura 
FORM amb un contingM impropis superior al IU%, i que 
finalment ha de ser tractada com fiamb' rebuig iiRME, SA. ho 
notifiwrd al Consell de Mallorca per a que prengui les mesures 
que consideri opottunes, per tal &evitar al sistema un cost 
addidonal permanent. 

El Consell de Mallorca, dins les seves compettkdes d7nspemb' del servei, podi, 
en qualsevol moment valdar i s u p e ~ b r  les actuaaons dutes a terme segons el 
p m t  pmiucol. 

Guillem 4.  e Colom 

El director inlular de Gestió de Residus, Departament de Medi Ambient 

Palma, 31 / gener / 2008 


