
Pàg. 51

Administració Local Ajuntaments

Núm. 233 – 5 de desembre de 2018

B
O

P
-2

01
8_

0_
23

3_
10

28
8

núm. 10288
AJUntAment de LLAmBiLLes 

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus 

núm. d’expedient.:  9999-000371-2018

el Ple de l’Ajuntament de Llambilles, en sessió celebrada el dia 18 de setembre de 2018, va aprovar inicialment l’ordenança 
municipal reguladora de la gestió de residus al municipi de Llambilles.

L’acord s’ha exposat al públic per un termini de trenta dies, amb publicació d’edictes al BOP núm. 194 de 08/10/2018,  DOGC 
núm. 7722 de 09/10/2018, Diari el Punt de 11/10/2018, seu electrònica, e-tauler i tauler d’anuncis de la Corporació, sense 
que s’hagi presentat cap al·legació. D’acord amb el que fou acordat en l’esmentada sessió plenària, l’aprovació ha esdevingut 
definitiva sense necessitat de prendre cap nou acord.

De conformitat amb l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, es publica tot seguit el text íntegre d’aquesta ordenança, a efectes de la seva entrada en vigor, que es produirà 
als quinze dies hàbils d’haver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el seu extracte en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de la seva publicació, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es considerin pertinents.

Llambilles, 27 de novembre de 2018 

Josep m. Vidal i Vidal 
Alcalde 

“OrDenAnÇA munICIPAL reGuLADOrA De LA GeSTIÓ DeLS reSIDuS AL munICIPI De LLAmBILLeS 
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Art. 36 normes generals d ús dels contenidors de residus 

Capítol 4. COnTrOL De LA GeSTIÓ PrIVADA DeLS reSIDuS D ACTIVITATS eCOnÒmIQueS 

Art. 37 Sobre la gestió dels residus municipals d activitats econòmiques 
Art. 38 La responsabilitat de les activitats econòmiques i de serveis 
Art. 39 Sobre el control administratiu de la gestió privada dels residus d activitats econòmiques 
Art. 40 Sobre les funcions d inspecció, control i sanció de la gestió dels residus d activitats econòmiques per part de 
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Art. 41 Sobre les activitats industrials 

Capítol 5. InSPeCCIÓ I rÈGIm SAnCIOnADOr 

Art. 42 La funció inspectora 
Art. 43 De la responsabilitat 
Art. 44 Tipificació de les sancions 
Art. 45 Infraccions lleus 
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Disposició final

L’objecte d aquesta Ordenança és establir el règim jurídic en relació amb els servei públic de gestió dels residus municipals, 
que realitza L’Ajuntament de Llambilles, ja sigui directament o per delegació en un altre estament públic o privat; així com 
les funcions d’inspecció que es deriven del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de residus, i de les lleis de base de l’estat: la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en el seu 
text consolidat.

Així mateix, l’Ordenança resultarà d’aplicació en relació amb les competències i serveis que presti l’Ajuntament de Llambilles 
que estiguin o hagin estat atribuïts per la legislació que resulti d’aplicació.

Art. 2 Principis inspiradors 
els principis que inspiren l’acció municipal en la gestió dels residus municipals són els següents:
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- Principi de responsabilitat dels posseïdors i productors de residus: segons el qual els posseïdors i productors de residus 
s’han de fer càrrec de la correcta gestió dels seus residus d’acord amb la legislació vigent, així com dels costos de la recollida 
i del seu tractament.
- Principi europeu de qui contamina, paga , d acord amb el qual, aplicat a la gestió dels residus, les taxes o preus públics 
dels serveis de recollida i gestió de residus s’han de ponderar segons la tipologia dels residus generats, la seva incidència 
ambiental, i les quantitats produïdes, per tal de cobrir íntegrament els costos de gestió, i les internalitzacions corresponents.
- Principi de prevenció: els impactes de la generació de residus s han de prevenir en origen, reduint la seva producció; i en la 
seva gestió i tractament, escollint els sistemes que garanteixin una major prevenció dels riscos per a la salut de les persones, 
i el medi ambient.
- Principi de minimització. el principal objectiu de la gestió dels residus serà la reducció de les quantitats de residus destinades 
a tractaments finalistes (abocadors i incineradores), així com la reducció de la seva toxicitat (separació de la matèria orgànica 
i els residus especials), per tal d aprofitar aquests recursos, i minvar l impacte ambiental d aquestes instal·lacions.
- Principi de reutilització: per tal de donar compliment al principi anterior caldrà potenciar tots els mecanismes de reutilització 
de béns que permeten un segon ús: envasos, tant domèstics com comercials; mobles i voluminosos, roba, etc.
- Principi de recuperació o reciclatge de materials: D’acord amb la jerarquia ecològica, i per a tots aquells materials que no s 
hagin pogut minimitzar en origen, i que no permetin un segon ús, es vetllarà pel reciclatge dels seus materials: paper, vidre, 
etc. per aprofitar les matèries primeres. El reciclatge ha d’esdevenir el sistema de gestió prioritari dels residus municipals.
- Principi d educació i retorn de la informació. L’educació ambiental i el retorn de la informació als ciutadans, pel que fa als 
resultats de la seva col·laboració, són eines fonamentals per promoure la consciència col·lectiva de l impacte de la generació 
de residus i el seu tractament, així com per fomentar la participació de la població en la minimització i correcta gestió dels 
seus residus.
- Principi de corresponsabilització: els ciutadans són també corresponsables en la problemàtica de la producció de residus, per 
la qual cosa també tenen el deure de col·laborar en la reducció de la producció de residus, a través del consum responsable, 
així com de participar correctament en els sistemes de recollida selectiva que posa al seu servei l’Administració.

Art. 3 Objectius municipals de la gestió dels residus
el municipi de Llambilles adopta com a objectius dels serveis municipals  de gestió de residus, els que incorpora tota la 
normativa legal vigent i el PrOGremIC, i incorpora els següents objectius en la política municipal de gestió de residus:
- Vetllar per un adequat servei de deixalleria, ja sigui promoguent la construcció de instal·lacions  pròpies del municipi o be 
establint convenis amb instal·lacions existents en ubicacions properes al municipi i establir un eficient servei de recollida  per 
apropar el servei als ciutadans, i incentivar l’educació ambiental per tal de garantir la separació dels residus especials.
- estendre a tot el municipi  la separació selectiva de la fracció orgànica, mitjançant la recollida en contenidor al carrer o altre 
sistema, i estendre  les pràctiques del compostatge casolà en els disseminats i nuclis de baixa densitat de població.
- Avançar en una major participació en la servei de recollida selectiva de paper, vidre i envasos, apropant el servei al ciutadà i 
millorant la qualitat del servei, per tal d’atendre les necessitats de la població i donar compliment als objectius de recuperació 
de materials que marca el PrOGremIC.
- Incentivar el compliment de les obligacions dels productors comercials, quanta la separació selectiva dels residus; i disposar 
si escau, recollides específiques porta a porta, de cartró, envasos comercials, vidre i matèria orgànica.
- Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal  i altres ens públics responsables de la gestió dels residus municipals, 
per a l’establiment de les instal·lacions de tractament necessàries a la comarca per a la gestió dels residus municipals que 
generem.
- Treballar per una gestió integral dels serveis de gestió de residus a fi i efecte de millorar-ne la qualitat: des de la provisió 
dels diversos serveis de recollida i tractament, fins a l aplicació de les taxes corresponents, el servei d’inspecció,l’execució del 
procediment sancionador, i la implementació de les campanyes d’educació ambiental necessàries per a informar i potenciar 
la participació ciutadana.
- Crear un sistema d’informació geogràfica per a la gestió dels serveis de recollida selectiva dels residus, a fi de millorar 
l’eficiència de la gestió i facilitar la informació relativa al servei als ciutadans.

Art. 4 Concepte de residu municipal
Són residus municipals els generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com els que no tenen naturalesa 
de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els esmentats llocs o 
activitats.

Tenen també la consideració de residus municipals: els residus procedents de la neteja de la via pública, els animals domèstics 
morts, els mobles i estris abandonats, els vehicles abandonats, els residus i enderrocs procedents d obres menors i reparació 
domiciliària, i els residus domèstics o comercials admissibles en el servei de deixalleria

Art. 5 residus exclosos del servei públic de recollida de residus
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Queden exclosos del servei públic de recollida de residus els següents materials:
a) Les cendres i escòries de qualsevol procedència; excepte les que procedeixen de llars de foc domèstiques on s’hagi cremat 
només llenya
b) els residus sanitaris especials, generats per hospitals, clíniques i centres sanitaris similars, inclosos en el Grup III i IV del 
Decret 27/1999, de 9 de febrer
c) els animals morts d’un pes superior a 80 kg
d) Les deixalles i fems produïts per granges, escorxadors, o establiments similars públics o privats
e) Qualsevol material que pugui ser considerat tòxic o perillós, segons la legislació. els posseïdors dels residus esmentats 
anteriorment han de gestionar-los mitjançant un gestor privat degudament autoritzat per l Agència de residus de Catalunya.

Art.6 Obligatorietat de la recollida selectiva en origen
Els generadors de residus (ciutadans, comerços, oficines i serveis) estan obligats a separar totes les fraccions de la brossa, i 
lliurar-les separadament al servei públic de recollida d escombraries o al seu gestor privat de residus, per tal que es procedeixi 
al seu reciclatge. Les fraccions de la brossa considerades en els residus municipals són les següents, i s han d adreçar als 
corresponents contenidors, instal·lacions de gestió o altre sistema de recollida:
. Paper i cartró, en els contenidors blaus
. Vidre, d ampolles i pots domèstics en els contenidors verds
. Envasos i embolcalls domèstics de llaunes, brics, ampolles de plàstic, bosses de plàstic i embalatges mixts, identificats amb 
el punt verd, en els contenidors grocs
. Matèria orgànica procedent de la cuina (restes de menjar) i del jardí (flors, fulles i gespa; no inclou per tant el material llenyós 
de la poda), en els contenidors marrons o beix
. Voluminosos i trastos vells, que inclou electrodomèstics, es recullen a la deixalleria, o a domicili segons el calendari de 
recollides que s’estableixi en cada moment
. Poda, en els contenidors per a restes de jardineria o a la deixalleria. els professionals del sector de la jardineria han de 
disposar d’un gestor autoritzat de residus, públic o privat; no poden utilitzar els contenidors del carrer
. roba i calçat. en els contenidors per a roba i calçat, a la deixalleria o a la seu de les entitats socials que la recullen
. Piles. els establiments comercials que venen piles han de disposar de contenidors homologats per a la recollida d aquest 
residu especial. Alguns edificis públics també disposen d aquest servei. Els establiments que disposen de contenidors de 
piles, són els responsables de gestionar aquest residu especial (tòxic o perillós). Com a residus especials la instal·lació pública 
a la qual s han de lliurar aquests residus, obligatòriament, és la deixalleria.
. medicaments. Les farmàcies disposen de contenidors per a aquest residu especial, i els gestionen mitjançant un Sistema 
Integrat de Gestió específic del sector farmacèutic (SIGRE). Alguns centres d atenció primària disposen també d aquests 
contenidors. excepcionalment, també es podran portar a les deixalleries.
. Residus especials, que inclouen pintures, vernissos, dissolvents, àcids i bases, tòners d impressora, piles, fluorescents, 
termòmetres de mercuri, radiografies, olis minerals, bateries, esprais, insecticides, pesticides, ferralla electrònica, 
electrodomèstics amb CFC, i qualsevol producte que tingui etiqueta de perillositat (de color taronja). Aquests residus només 
es recullen a la deixalleria. no es poden abocar a cap contenidor del carrer.
. Pneumàtics, procedents directament de particulars es recullen a la deixalleria. els establiments comercials que canvien 
o venen pneumàtics tenen l obligació de recollir els pneumàtics usats dels seus clients i destinar-los a un gestor privat, 
degudament autoritzat; o bé al Sistema Integrat de Gestió corresponent; o bé al servei de deixalleria, si escau.
. runa, procedent d obres menors, es recull a la deixalleria. els professionals que realitzin obres menors han de disposar d un 
gestor autoritzat de residus, públic o privat; no poden utilitzar els contenidors del carrer.
. Oli vegetal, de la cuina, es recull a la deixalleria o altre sistema establert. no es pot abocar aquest residu per l aigüera, 
clavegueram, o al medi, sinó que s ha de separar en recipients i destinar-lo al servei de deixalleria o sistema de recollida 
establert.
. Vidre pla, laminat o armat, no es pot llençar en els contenidors de vidre, sinó que
s ha de portar a la deixalleria.
. Envasos comercials, com caixes de plàstic, fusta, porexpan, plàstic film d embalar, palets, etc. no es poden llençar en els 
contenidors grocs (que són d ús exclusiu per als envasos domèstics amb punt verd), sinó que s han de portar al servei de 
deixalleria, o si escau, a un gestor privat de residus, degudament autoritzat.
. residus d aparells elèctrics o electrònics (rAee), d origen domèstic, es poden retornar a les botigues quan hom en compra 
un de nou. els establiments comercials que venen aquests aparells estan obligats a recollir els aparells vells que els usuaris 
canviïn per un de nou, i destinar-los al corresponent Sistema Integrat de Gestió (SIG). en el servei de deixalleria es podran 
dipositar també aquests aparells,d origen domèstic, aportats directament pels particulars.
. rebuig és allò que no és reciclable i que no està inclòs en cap dels apartats anteriors, com és la pols d escombrar, les burilles 
de cigarreta, les compreses i bolquers, les restes de ceràmica, els retalls de pell etc. es diposita en els contenidors grisos.

Art. 7 Obligatorietat del servei
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El servei públic de recollida de residus és un servei obligatori del qual els ciutadans són beneficiaris.
Les activitats econòmiques s hi podran acollir, atenent a la seva ubicació, tipologia i quantitat de residus i a la seva afectació al 
sistema del servei públic de recollida i tractament de les diverses fraccions de residus. Les activitats que siguin desconnectades 
del servei públic de recollida de residus hauran de disposar d un gestor de residus degudament autoritzat, i en aquest cas 
haurà d acreditar-ho davant de l ajuntament  tal com estableix l article 39 d aquesta Ordenança.

Art. 8 Taxes
La taxa corresponent al servei públic de recollida i tractament de residus ha de cobrir com a mínim els costos reals de prestació 
del servei, sens perjudici dels incentius escaients per promoure l adequada participació en el sistema de gestió públic establert. 
Les taxes s’han d adequar al principi de qui contamina, paga , de manera que han de ser ponderades en funció: de la quantitat 
i tipologia dels residus produïts, d’acord amb la seva incidència ambiental; de la qualitat de la separació selectiva; de les 
característiques específiques del servei públic establert: atenent les condicions urbanístiques, la tipologia dels contenidors, la 
freqüència de recollida, etc.
L’ ajuntament podrà delegar el cobrament de les taxes en l’ens públic que designi, per tal de facilitar les tasques administratives

Art. 9 Drets dels ciutadans
- Disposar d un servei de recollida i tractament de residus, que funcioni correctament, és a dir, amb l adequada freqüència 
de recollida, bon estat de neteja dels contenidors, amb la identificació dels materials a dipositar, en l adequada ubicació per 
garantir les condicions de proximitat a l usuari i la seguretat dels vianants i del trànsit, etc.; i que sigui respectuós amb el medi 
ambient, donant compliment a la normativa vigent.
- Disposar de la informació necessària per permetre la correcta participació en els sistemes de recollida de residus establerts, 
així com rebre la informació relativa als resultats de la seva participació.
- Disposar dels mecanismes per a poder fer propostes de millores, comunicar queixes en relació amb el servei, o en general, 
per posar en coneixement qualsevol fet d interès per a la protecció del medi ambient i la correcta gestió dels residus; així com 
rebre resposta motivada a les seves peticions, per part de l’Administració competent.
- Ser atès amb atenció i respecte per part de qualsevol treballador vinculat a qualsevol dels serveis de gestió dels residus.
- Pagar una taxa per al servei de recollida i tractament de residus conforme a la seva producció de residus i correcta participació 
en els sistemes establerts.

Art. 10 Deures dels ciutadans
- Col·laborar en la recollida selectiva de totes les fraccions de residus que no són rebuig, i destinar-les als contenidors o 
instal·lacions específiques per permetre el seu reciclatge.
- Exercir un consum responsable per tal de prevenir la generació de residus, estalviant béns i envasos superflus.
- Dipositar els residus dins dels contenidors, en les bosses corresponents, i tancar-ne les tapes.
- Portar a la deixalleria tots els residus especials que hom genera, així com separar l oli vegetal usat, procedent de la cuina.
- Comunicar a l’ajuntament el lliurament de residus voluminosos, en les condicions que estableix aquesta Ordenança.
- Denunciar els incompliments d aquesta Ordenança per part de qualsevol usuari, així com les anomalies en la prestació del 
Servei.
- Pagar la taxa corresponent per a cobrir les despeses del servei de recollida i tractament dels residus que hom genera.

Capítol 2. Prevenció de residus

Art. 12 el compostatge casolà
el compostatge casolà consisteix en l’autoreciclatge dels residus orgànics de la cuina o el jardí. Hom pot reciclar els residus 
orgànics a la pròpia llar, i obtenir-ne com a resultat un adob orgànic natural d alta qualitat per a l hort o el jardí. La separació 
i recuperació d aquests residus redueix en un 38% la producció d’escombraries. L’Ajuntament de Llambilles promou aquesta 
pràctica entre els usuaris interessats.

Art. 13 La reutilització de voluminosos, roba, calçat, joguines i llibres
Alguns productes i materials són directament reutilitzables per altres usuaris, com és el cas de la roba i el calçat, les joguines, els 
llibres, els mobles, etc. L’Ajuntament de Llambilles promourà espais d intercanvi, o d’emmagatzematge i distribució d aquests 
materials, en el marc d’activitat de les deixalleries gestionades directament  o en conveni amb altres ens per l’Ajuntament de 
Llambilles, quan sigui possible per l espai disponible; així com altres iniciatives que permetin la sensibilització i que facilitin 
instruments d’intercanvi i de reutilització d objectes i materials, com és el servei comarcal d’ofertes i demandes de productes 
de segona mà per Internet.

Art. 14 La promoció i bonificació d’iniciatives de reducció dels envasos
L’Ajuntament de Llambilles promourà iniciatives de reducció de residus d’envasos d’usar i llençar, domiciliaris i comercials. 
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La fracció d’envasos i embalatges és la que té la tendència d increment més accentuada, i la que amb relació a diversos 
materials (plàstic film, porexpan, plàstic dur, etc.) té majors dificultats de reciclatge. En el seu lloc es promouran envasos 
reutilitzables o fets de materials més fàcilment  reciclables (paper, cartró, fusta, etc.). Així mateix, l’Ajuntament de Llambilles 
promourà l ambientalització de fires, festes i actes públics que es celebrin en el municipi, per a la prevenció dels residus: amb 
la utilització de gots i vaixelles reutilitzables o compostables, l ús del rentavaixelles, facilitant la recollida selectiva de les 
diverses fraccions de residus, etc.

Els promotors de qualsevol fira, festa, celebració o acte tenen el deure d establir els mitjans adequats per a la minimització 
de la producció de residus, i disposar els mecanismes materials, humans i organitzatius per a la separació selectiva dels 
residus produïts; i en cas de tractar-se d activitats promogudes per iniciativa privada, han de disposar d un gestor de residus 
degudament autoritzat, privat o públic si escau, per a la recollida dels residus generats.

Art. 15 La prevenció dels residus en els mercats, fires i altres events municipals
Els mercats ambulants o les instal·lacions de mercats municipals fixes, tenen l’obligació de promoure les mesures possibles 
al seu abast per a la prevenció de residus en origen, especialment pel que fa a les fraccions d envasos comercials i domèstics: 
bosses de plàstic, caixes de plàstic, embolcalls de plàstic, caixes de fusta, porexpan, etc. i escollir sempre que sigui possible 
aquells productes que disposen d embalatges de cartró, i que estalvien els envasos superflus.

Els mercats ambulants o en instal·lacions fixes, tenen el deure d establir els mitjans per tal de permetre la separació selectiva 
dels residus generats per part dels firaires. Aquests, alhora, tenen l obligació de participar en la recollida selectiva de tots els 
residus generats, o si escau, endur-se els residus produïts quan aquests no siguin assimilables a residus domèstics, i destinar-
los a la seva correcta gestió.

Art. 16 La prevenció de residus en el repartiment domiciliari de publicitat dinàmica
L’objectiu és contribuir a la reducció de la producció de residus de paper que genera la publicitat dinàmica, minimitzar la 
quantitat de residus que els serveis municipals  han de recollir, i introduir els elements necessaris per disminuir les molèsties 
que aquesta activitat provoca als ciutadans. 

La publicitat dinàmica està subjecta al que estableix la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a 
Catalunya. Les activitats econòmiques que vulguin realitzar aquest tipus de publicitat han de disposar de la corresponent 
llicència municipal. L’Ajuntament de Llambilles exercirà la funció de sensibilització i inspecció respecte aquesta matèria en l 
àmbit del municipi, i  tramitarà, si escau, els corresponents expedients sancionadors, i exercirà les competències corresponents 
en matèria de defensa dels consumidors i els usuaris.

Així mateix, i en concepte de prevenció de residus, l’Ajuntament de Llambilles promourà campanyes de sensibilització entre 
la població per a reduir la publicitat gratuïta a les bústies.

Art. 17 La prevenció dels residus en els ens públics i entitats privades
D’acord amb la normativa legal vigent, la prevenció dels residus en origen, és a dir, evitar la generació de residus, ha de ser 
el principal objectiu de totes les polítiques, plans i actuacions, per la qual cosa aquest requeriment ha de ser incorporat en 
l’actuació pública i privada a tots els nivells.

es fomentarà tant per als ens públics com privats, disposar els mecanismes materials, humans i organitzatius, per tal de generar 
menys residus: aprofitant el paper a doble cara, prioritzant els procediments telemàtics i les signatures digitals,escollint els 
productes en envasos reutilitzables (begudes, màquines expenedores,etc.), escollint els productes embalats en cartró i paper 
enlloc de plàstic i porexpan, escollint els productes a dojo o envasats en grans quantitats, etc.; així com, consumir paper 
reciclat amb certificació internacional; i recollir selectivament cada fracció de residu en el lloc de la seva producció.

Capítol 3. Serveis de gestió de residus

Art. 18 La recollida selectiva de paper i cartró, vidre i envasos
el paper, el vidre i els envasos domèstics, recollits selectivament, seran destinats al reciclatge per recuperar els materials. els 
envasos, a causa de la seva diversitat, i com que alguns no són reciclables, han de ser portats prèviament a una planta de 
triatge, on són triats i classificats per al seu reciclatge, o tractament finalista, segons el cas.

El paper i el cartró es dipositarà en l interior dels contenidors identificats amb el color blau, sense bosses de plàstic; cal 
treure els elements que no són d aquest material, com per exemple, les espirals de les llibretes, etc. Les caixes de cartró s han 
d’introduir ben plegades per tal de no col·lapsar el contenidor i afectar l eficiència del servei.



Pàg. 57

Administració Local Ajuntaments

Núm. 233 – 5 de desembre de 2018

els envasos de vidre (ampolles, pots, etc.) s han de dipositar buits i preferiblement nets, sense xapes ni taps, dins dels 
contenidors de color verd clar, i sense bosses.

no s’han de llençar més tard de les 22 h ni abans de les 7h per evitar molèsties de soroll.
els envasos de plàstic d’origen domèstic (llaunes, brics, ampolles i embolcalls de plàstic, etc.), que disposen del punt verd, s 
han de dipositar buits i preferiblement nets, en el contenidor de color groc, a doll o amb les bosses obertes per facilitar la seva 
selecció en la planta de triatge. 

Els envasos i embalatges d origen comercial (caixes de plàstic, embalatges de porexpan, caixes de fusta, plàstic film, etc.) no 
es poden dipositar en els contenidors del carrer, sinó que han d anar destinats al servei de deixalleria, o a un gestor privat de 
residus, degudament autoritzat.

no es pot abandonar cap tipus de residu al voltant dels contenidors.

Art. 19 La recollida selectiva de la brossa orgànica
els residus orgànics són les restes de menjar de la cuina (pa, pasta, fruita, verdura, arròs, marro del cafè, restes de carn i peix, 
closques d ou, ossos i espines, etc.) i les restes de la jardineria (tiges, branquillons, flors, fulles i gespa). Aquests residus orgànics, 
separats selectivament en origen, seran destinats a una planta de compostatge on s elaborarà adob per fertilitzar el sòl.

els residus orgànics es dipositaran dins de bosses per evitar embrutir els contenidors i minimitzar les males olors.

És preferible l ús de bosses compostables, que estan fetes de midó de blat de moro,i que per tant són biodegradables.

es recomana als ciutadans utilitzar l ús del cubell airejat, junt amb les bosses compostables, ja que es redueix el pes i el volum 
dels residus orgànics i les olors.

no s hi pot abocar cap residu líquid o pastós. els pastosos densos, del tipus salses, purés, olis, etc. es poden llençar en petites 
quantitats, adequadament acompanyats de paper de cuina o diari, per tal d absorbir-los i augmentar així la seva consistència 
sòlida.

es poden llençar les cendres de les llars de foc domiciliàries, sempre que s hagi cremat només llenya natural; i en petites 
quantitats, ja que acidifiquen el compost.  No es poden dipositar ossos de bestiar grossos (de més de 20 centímetres), perquè 
no poden ser assimilats adequadament en el procés de compostatge.

S’han de tancar les tapes dels contenidors d orgànica, per evitar mosques, i l accés d’altres animals, així com per evitar l 
entrada de l aigua de pluja.

es prohibeix moure els contenidors d orgànica de la seva ubicació en el carrer. el seu lloc és al costat dels contenidors de 
rebuig, excepte en el cas de grans productors degudament autoritzats per l’Ajuntament de Llambilles, que poden disposar 
d’ubicacions específiques.

Art. 20 La recollida de poda
La recollida de la poda, és a dir, les restes vegetals i gespa procedents de la jardineria, es realitzarà en contenidors oberts o 
tancats, adequadament identificats per a l’abocament de la poda. És un servei d’ús exclusiu per als ciutadans particulars 
residents a Llambilles.

no es permet abocar la poda fora dels contenidors.

Les restes de poda i jardineria es poden adreçar també al servei de deixalleria.

Aquesta fracció es destinarà al seu compostatge, per tal de produir-ne adob.

els professionals del sector de la jardineria estan obligats a disposar de gestor de residus degudament autoritzats, per al 
tractament d aquesta fracció, públics o privats. en cap cas poden utilitzar els contenidors del carrer. els particulars que 
sol·licitin els serveis de professionals de la jardineria hauran de vetllar perquè a la factura corresponent hi aparegui el concepte 
de tractament de residus , i respondran solidàriament de l’obligació dels productors i posseïdors de residus de destinar-los a 
la seva correcta gestió.
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Art. 21 La recollida dels mobles i voluminosos
els mobles i voluminosos són els trastos vells, mobles, i electrodomèstics (neveres, rentadores, escalfadors, etc.). Aquesta 
fracció de residus es destinarà sempre que sigui possible a la seva reutilització, o es desballestarà per al reciclatge dels seus 
materials (fusta, ferro, etc.). Tan sols la fracció residual no valoritzable serà adreçada a tractaments finalistes (abocador).

La recollida de mobles i voluminosos funcionarà d acord amb el sistema i la freqüència de recollida que fixi en cada moment 
l’Ajuntament de Llambilles. 
en cap cas  els ciutadans poden deixar els mobles i voluminosos, ni que sigui la nit abans del dia de recollida, al costat dels 
contenidors de rebuig o altres espais del municipi. La recollida es farà a domicili i hauran de deixar-los el mateix dia de 
recollida a la porta del domicili.

Els usuaris han de trucar a l ajuntament amb suficient antelació, per avisar que sol·liciten el servei de recollida, aquest avís 
deurà de produir-se com a mínim amb dos dies d’antelació a la realització del servei.

La ruta del servei estarà per tant constituïda per tots aquells domicilis que ho hagin sol·licitat amb fins dos dies abans del 
servei..

en el cas de no estar presents al domicili el dia de recollida, no es poden deixar a la porta els mobles i voluminosos més tard 
de les 6 h del matí, hora en que comença el servei.

no es poden abandonar els mobles o voluminosos en cap altre espai, ni davant de la porta del domicili si no es dia de recollida 
i s’ha sol·licitat el servei amb la suficient antelació.
els establiments comercials que venen mobles, matalassos, o altres voluminosos,estan obligats a recollir els mobles o 
matalassos vells, pels quals els canvien els seus clients, i destinar-los al seu gestor de residus degudament autoritzat, públic 
o privat, si escau. en cap cas poden deixar-los a les àrees de vorera o aportació del carrer, ni abandonar-los a cap lloc. els 
particulars que sol·licitin el servei d endur-se els elements vells, a l establiment comercial corresponent, hauran de vetllar 
perquè l’empresa destini aquests residus a la seva correcta gestió, i respondran solidàriament de l obligació dels productors i 
posseïdors de residus de fer-se càrrec de la seva recollida i tractament.

Art. 22 La recollida del rebuig
el rebuig és tot allò que no pot ser reciclat, i que no és un residu especial (és a dir, tòxic o perillós). Són rebuig les compreses 
i bolquers, les burilles de cigarreta, les restes de ceràmica, la pols d escombrar, els palets de les orelles, etc. el rebuig s ha de 
dipositar en els contenidors verd fosc del carrer. el seu destí és la disposició en un abocador controlat, o altres tractaments 
finalistes.

no és permès llençar en els contenidors de rebuig els residus reciclables (paper, vidre, envasos, matèria orgànica, poda, 
voluminosos o trastos vells, pneumàtics, oli vegetal, etc.), perquè és necessari recuperar-los per aprofitar els materials, i evitar 
el seu impacte en els tractaments finalistes.

no és permès llençar en els contenidors de rebuig els residus especials (residus tòxics o perillosos, com són les piles, 
fluorescents, medicaments, termòmetres, minerals, bateries, pintures i altres productes químics, etc.) perquè produeixen un 
greu impacte per al medi ambient i la salut de les persones en els tractaments finalistes (abocadors i incineradores).

el rebuig s ha de llençar dins el contenidor amb bosses ben tancades. no és permès abandonar cap tipus de residu al voltant 
dels contenidors ni en cap altre espai del municipi.

Art. 23 La recollida de les piles
Les piles de bastó o de botó són residus especials (tòxics, que contenen metalls pesants molt contaminants) que no es poden 
en cap cas barrejar amb la resta d’escombraries.

els establiments comercials que en venen han de disposar de contenidors de piles per a la recollida de les piles usades, i les 
han de portar a la deixalleria de referència que comunicarà l’Ajuntament de Llambilles.

els usuaris de piles poden dipositar els residus de piles en els establiments que en venen, en els establiments públics que 
disposen de contenidors específics, i a les deixalleries.

Art. 24 La recollida dels medicaments
els residus de medicaments s han de separar selectivament. Són punts de recollida d’aquest residu les farmàcies, on disposen 
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de contenidors específics per a medicaments, o bé excepcionalment la deixalleria. Alguns establiments sanitaris disposen 
també de contenidors específics. Els residus de medicaments també són gestionats mitjançant el SIGRE o Sistema Integrat de 
Gestió del sector farmacèutic. 

els residus de medicaments són residus especials, és a dir, residus tòxics que no poden ser barrejats en cap cas amb la resta 
d escombraries.

Art. 25 La recollida de la roba i el calçat
Algunes empreses i ONG han establert contenidors específics de recollida de roba i calçat en el carrer, en alguns punts dels 
municipis. També algunes esglésies i organitzacions socials recullen aquest material per repartir-ho entre gent necessitada. A 
les deixalleries de la comarca hi ha també contenidors de roba, la qual es destina a la reutilització.

La roba i el calçat no es poden llençar en els contenidors de rebuig, sinó que s’han de dur a la deixalleria, o lliurar-la directament 
a les entitats que la recullen, o dipositar-la en els contenidors específics, per tal de garantir la seva reutilització o reciclatge.

el servei de deixalleria està gestionat per l’Ajuntament de Llambilles, el servei es podrà donar en instal·lacions pròpies 
municipals o en altres instal·lacions amb les que l’Ajuntament estableixi conveni. L’Ajuntament de Llambilles comunicarà en 
cada moment quina es la deixalleria de referència, els seus horaris i reglament de us si s’escau.

La deixalleria és la instal·lació pública específica a la qual els ciutadans han de destinar els residus especials, així com els 
residus municipals que no disposen de servei domiciliari de recollida:

residus especials: els residus especials són aquells que tenen una elevada toxicitat i que per tant provoquen un impacte 
ambiental negatiu molt elevat en cas d’abocar-se barrejats amb la resta de brossa. L objectiu específic de les deixalleries és 
recollir aquest tipus de productes, que no tenen cap servei públic de recollida a domicili, i destinar-los a la seva correcta gestió. 
Són productes especials: pintures, vernissos, dissolvents, àcids i bases, tòners d impressora i fotocopiadora, piles, medicaments, 
fluorescents, termòmetres de mercuri, radiografies, olis minerals, bateries, esprais, insecticides, pesticides, ferralla electrònica, 
electrodomèstics amb CFC, pneumàtics, i qualsevol producte que tingui etiqueta de perillositat (de color taronja).  

Altres residus municipals: runes i restes d’obres menors, voluminosos (mobles i electrodomèstics sense CFC), fustes, vidres 
de cotxe, vidre pla i vidre armat. 
I també els residus municipals reciclables: paper i cartró, envasos, vidre, roba, olis vegetals, ferralla, restes de poda i jardineria.
L objectiu d aquesta instal·lació és separar selectivament els materials per tal de destinar-los prioritàriament a la seva 
recuperació o reciclatge, o el seu tractament específic en el cas dels residus especials.

Art. 27 La recollida de runa
els particulars que hagin fet obres menors podran aportar els residus de runes a la deixalleria de referència, o poden contractar 
serveis privats especialitzats de recollida de runes a empreses degudament autoritzades. en cas de contractar les obres 
menors a professionals, hauran de vetllar perquè a la factura corresponent hi aparegui el concepte de tractament de residus, 
i respondran solidàriament de l’obligació dels productors i posseïdors de residus de destinar-los a la seva correcta gestió.

el dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via pública s’ha d efectuar per mitjà de 
contenidors metàl·lics o de sacs, degudament autoritzats per l ajuntament.

els residus de runes recollits en el servei de deixalleria es destinaran a un abocador controlat de runes. Aquests residus s han 
de lliurar en perfectes condicions de separació, sense cap tipus d impropis (uralites, plàstics, metalls, etc.), de manera que 
sigui un residu totalment inert.

Art. 28 La recollida de residus d’aparells elèctrics o electrònics (rAee)
el reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, estableix la responsabilitat de 
productors i posseïdors d’aquest tipus de residus, atenent la perillositat d alguns dels seus components.

S’inclouen en aquesta categoria de residus els grans electrodomèstics (frigorífics, rentadores, escalfadors, aparells d 
aire condicionat, etc.), petits electrodomèstics (aspiradores, torradores, rellotges, balances, etc.), equips d informàtica i 
telecomunicacions (ordinadors, pantalles, telèfons mòbils, televisors, vídeos, ràdios, etc.), eines elèctriques (serres elèctriques, 
tallagespes, soldadors, etc.), joguines elèctriques (videojocs, consoles, trens elèctrics, etc.), aparells d enllumenat, aparells 
mèdics, aparells de vigilància i control, etc.
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Aquests aparells poden contenir plom, mercuri, cadmi, crom hexavalent, polibromobifenils o polibromodifeniléters, etc. que 
són substàncies perilloses, per la qual cosa han de ser destinats a un tractament específic.

els particulars que vulguin llençar aparells d aquesta tipologia els han d adreçar obligatòriament al servei de deixalleria, 
o bé, si n adquireixen un de nou, poden deixar l aparell vell en el mateix establiment comercial en el qual es fa la compra. 
els establiments comercials que distribueixen aquests aparells estan obligats a recollir els aparells vells dels seus clients, 
i destinar-los a la seva correcta gestió: gestor privat degudament autoritzat, Sistema Integrat de Gestió (SIG), o servei de 
deixalleria, si escau.

Art. 29 La recollida dels pneumàtics
els particulars que canviïn personalment els pneumàtics del vehicle, han de portar els pneumàtics usats al servei de deixalleria, 
o en cas de canviar-los en un establiment comercial especialitzat, aquest s ha de fer càrrec de la seva correcta gestió: gestor 
privat degudament autoritzat, Sistema Integrat de Gestió (SIG), o servei de deixalleria, si escau. el reial decret 1619/2005, de 
30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d ús estableix les responsabilitats de productors, i posseïdors d aquests 
residus, i prohibeix el seu abocament, abandonament o eliminació incontrolada, i fins i tot la seva destinació a dipòsits 
controlats.

els pneumàtics recollits en el servei de deixalleria s adreçaran a gestors degudament autoritzats, per al seu reciclatge o 
valorització.

Art. 30 La recollida d’oli vegetal
L’oli vegetal, o oli de cuina usat, procedent dels domicilis particulars o d’activitats comercials com restaurants, rostisseries, 
etc. no es pot abocar per l aigüera ni a la xarxa de clavegueram. Aquest tipus de residu comporta una contaminació de les 
aigües residuals i dels rius, de difícil i costós tractament, amb un important impacte ambiental.

És obligació dels ciutadans, i en major mesura, de totes les activitats comercials que produeixen aquest residu, separar-lo en 
recipients i destinar-lo al servei de deixalleria. L oli vegetal recollit en les instal·lacions serà destinat al seu reciclatge, d’acord 
amb la normativa. Les activitats comercials que en produeixen en gran quantitat poden convenir el servei de recollida per part 
d empreses gestores, degudament autoritzades, que aprofiten aquesta matèria primera.

L’Ajuntament promourà campanyes d’educació ambiental per conscienciar la població envers la necessitat de participar en 
aquesta recollida selectiva, i facilitarà en el possible els mitjans per tal de facilitar la participació de tota la població.

Art. 31 La recollida de productes d’automoció o altres aparells amb motor de combustió
els establiments comercials, o tallers, que reparin vehicles o distribueixin productes d’automoció, o aparells amb motor de 
combustió (tallagespes, serres, equips electrògens, etc.) estan obligats a gestionar mitjançant un gestor de residus degudament 
autoritzat, privat o si escau públic, els residus del material substituït, o derivat de les reparacions: oli mineral, bateries, 
pneumàtics, draps bruts d oli, líquids de frens, etc. d acord amb la legislació. en cap cas poden utilitzar a aquest efecte els 
contenidors de la via pública.

Art. 32 La recollida de fluorescents i làmpades perilloses
Els establiments comercials que distribueixin fluorescents o làmpades de vapor de mercuri tenen l obligació de recollir els 
fluorescents vells que els lliurin els seus clients i destinar-los al seu tractament específic mitjançant un gestor de residus 
degudament autoritzat, privat o públic si escau. Així mateix, els professionals que reparin o substitueixin làmpades perilloses 
i fluorescents tenen la mateixa obligació.

Queda totalment prohibit, per a qualsevol usuari, dipositar aquest tipus de residus en cap dels contenidors presents a la via 
pública.

Art. 33 La recollida de pintures, dissolvents i esprais
Les activitats econòmiques i professionals que produeixin residus de pintures, dissolvents i esprais han de lliurar-los per al 
seu tractament específic a un gestor de residus degudament autoritzat, privat o públic, si escau. 

Queda totalment prohibit per a qualsevol usuari abocar aquest tipus de residus en cap dels contenidors presents a la via 
pública.

Art. 34 La recollida d’envasos i embalatges comercials, vidre i orgànica d’origen comercial
L’Ajuntament, pot establir sistemes de recollida i gestió diferenciada dels residus comercials respecte els domiciliaris, els 
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quals poden ser declarats pels de recepció obligatòria o voluntària. els usuaris comercials hauran de respectar les condicions 
establertes del servei.

els residus d’envasos i embolcalls comercials no es poden abocar als contenidors grocs del carrer, ni a les àrees de vorera o 
aportació, sinó que han d anar destinats a un gestor privat, degudament autoritzat, o si escau, al servei de deixalleria.

L’Ajuntament  poden també establir la desconnexió de les activitats comercials del servei públic de recollida de residus, 
totalment o parcialment (atenent la tipologia de les activitats, la ubicació geogràfica, etc.) i respecte totes o algunes de les 
fraccions de residus. en aquest cas, les activitats comercials hauran de disposar de gestors degudament autoritzats per al 
tractament dels seus residus, fent recollida selectiva en origen i destinant-los al seu reciclatge.

Art. 35 La recollida porta a porta de residus comercials o domiciliaris
L’Ajuntament de Llambilles  pot establir serveis de porta a porta per a la recollida d una o diverses fraccions de residus, 
destinats als usuaris comercials i/o domèstics. en aquest cas,  l’Ajuntament establirà el calendari del servei, les condicions i 
els horaris corresponents, als quals s hauran d ajustar obligatòriament els usuaris del servei.

Art. 36 normes generals d’ús dels contenidors de residus
els contenidors ubicats en el terme municipal de Llambilles i gestionats per l’Ajuntament de Llambilles ( ja sigui directament o 
per delegat en un altre ens públic o privat)  son de us exclusiu per a els ciutadans d’aquest municipi, resta prohibit l’abocament 
de residus provinents de altres municipis.

resta prohibida l’aturada o aparcament de vehicles davant dels contenidors, de qualsevol tipus (paper, vidre, envasos, 
orgànica, rebuig i poda), ja que impedeixen que el servei de recollida els pugui buidar; o allà on impedeixin l accés dels 
camions als contenidors.  en cas d’infracció d aquesta norma, es sol·licitarà els serveis de policia i grua, per tal d’evacuar els 
vehicles.

resta prohibit l abandonament de residus al voltant dels contenidors.

resta prohibit enganxar cartells i/o adhesius en els contenidors, amb informació aliena al servei de recollida de residus, així 
com fer-hi pintades o grafits.

Cal baixar i tancar la tapa dels contenidors, i llençar els residus en les bosses corresponents.

Capítol 4. Control de la gestió privada dels residus d’activitats econòmiques

Art. 37 Sobre la gestió dels residus municipals d’activitats econòmiques 
L’Ajuntament de Llambilles podrà establir que  el servei públic de recollida i tractament dels residus no sigui de recepció 
obligatòria, respecte els residus municipals o assimilables,per a les activitats econòmiques, que podran disposar d’un gestor 
privat de residus, degudament autoritzat, garantint la recollida selectiva en origen de totes les fraccions de la brossa, així com 
la seva destinació prioritària cap a la recuperació i el reciclatge.

en el cas que l’ajuntament desconnecti les activitats econòmiques del servei públic d’escombraries, aquestes hauran de 
disposar obligatòriament d’un gestor privat de residus, degudament autoritzat, i realitzar també la recollida selectiva en 
origen. La desconnexió del servei públic pot ser amb relació a una o diverses fraccions de residus.

Art. 38 La responsabilitat de les activitats econòmiques i de serveis
Les activitats econòmiques i de serveis (paletes, pintors, jardiners, tallers d’automoció, establiments de venda d 
electrodomèstics, de voluminosos i de matalassos) han de fer-se càrrec dels residus derivats de la seva activitat, i destinar-los 
a un gestor de residus, degudament autoritzat, privat o públic si escau. els resta totalment prohibit utilitzar els contenidors 
presents a la via pública per als residus específics de la seva activitat: runa, pots de pintura, restes de poda, recanvis o residus 
relacionats amb els automòbils, voluminosos, etc.

Art. 39 Sobre el control administratiu de la gestió privada dels residus d’activitats econòmiques
en els casos que les empreses gestionin els seus residus per mitjà de gestors privats, hauran d’acreditar-ho durant el primer 
trimestre de cada any, davant de l’ajuntament, mitjançant còpia compulsada del corresponent contracte amb el gestor privat, 
amb especificació expressa de les fraccions de residus gestionades (paper i cartró; vidre; envasos; matèria orgànica; rebuig; 
residus especials i tipologia-), la freqüència de recollida i el sistema de recollida (volum de contenidor, etc.). el contingut 
de la modificació o resolució del contracte s haurà de posar en coneixement de l ajuntament. Alhora, en el mateix període 
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el titular de l activitat haurà de presentar a l ajuntament, còpia de les factures pagades al gestor privat de residus, durant l 
exercici anterior, en concepte de recollida i tractament dels residus en qüestió, per tal de poder comprovar que les quantitats 
de residus gestionades corresponen a la totalitat dels residus produïts per l activitat, sens perjudici de l obligació de presentar 
els originals corresponents si els són requerits. L’Ajuntament  podrà delegar aquesta funció administrativa de control a un 
altre ens públic, mitjançant la signatura del corresponent conveni de delegació.

Art. 40 Sobre les funcions d’inspecció, control i sanció de la gestió dels residus d’activitats econòmiques per part de 
l’Ajuntament de Llambilles
L’Ajuntament de Llambilles realitzarà les funcions d informació, control, inspecció, i si escau, sanció, a l empara del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de residus i podrà sol·licitar a qualsevol 
activitat generadora de residus, la documentació relativa als seus gestors privats de residus, al compliment de les obligacions 
de realitzar les corresponents recollides selectives, al bon ús dels contenidors del servei públic, si escau, etc.

L’Ajuntament  podrà delegar, total o parcialment, aquesta funció administrativa de control a un altre ens públic, mitjançant la 
signatura del corresponent conveni de delegació.

Art. 41 Sobre les activitats industrials
Aquesta Ordenança no regula la gestió dels residus d’origen industrial, ni de la construcció, ni els residus ramaders, ja que 
aquests no pertanyen als residus municipals, però regula les competències municipals en les funcions d’inspecció i control 
ambiental. Les indústries hauran de gestionar els seus residus d’acord amb la normativa vigent, mitjançant gestors privats 
degudament autoritzats, i d’acord amb la seva obligació de minimització de la producció de residus i reciclatge.

L’Ajuntament de Llambilles podrà determinar a discreció, i de manera expressa, les indústries a les quals permet aportar 
residus en els contenidors del carrer, pel que fa a les fraccions assimilables a domèstiques: paper d oficina, cartró, matèria 
orgànica, etc.

Aquesta autorització haurà de ser per escrit, ja que per defecte s entendrà que totes les activitats industrials es troben 
desconnectades del servei públic, fins i tot amb relació a les fraccions de residus assimilables a domèstiques.

el servei d’inspecció municipal podrà requerir a les activitats industrials la documentació relativa als seus gestors privats 
de residus, així com les factures corresponents a l exercici de l any anterior, per comprovar que les quantitats gestionades es 
corresponen amb els residus produïts. Aquesta mesura ha de permetre evitar les fugues de materials cap al servei públic de 
recollida i tractament d’escombraries. Les infraccions dels industrials respecte les seves responsabilitats d’adequada gestió 
dels residus produïts, es sancionaran dins la categoria d’infraccions molt greus d’acord amb aquesta Ordenança.

Capítol 5. Inspecció i règim sancionador

Art. 42 La funció inspectora
els titulars de les activitats generadores de residus, en l àmbit del municipi de Llambilles, estan obligats a prestar la màxima 
col·laboració al servei d’inspecció de l’Ajuntament de Llambilles, a fi de permetre exàmens, controls, presa de mostres, 
recollida d’informació i qualsevol altra operació necessària per a la realització de la seva tasca. 

els serveis d’inspecció de l’Ajuntament  tenen, en primer lloc, una funció sensibilitzadora, educadora i informativa envers els 
ciutadans i les activitats econòmiques de la gestió correcta dels residus que generen. 
L’Ajuntament  podrà delegar aquesta funció inspectora a un altre ens públic, mitjançant la signatura del corresponent conveni 
de delegació.

Aquesta acció inspectora es complementa amb el que es disposa en els articles del capítol IX, funció inspectora del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de residus.

Art. 43 De la responsabilitat
Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots aquells que han participat en la comissió del fet 
infractor per qualsevol títol, seguin persones físiques o jurídiques, sens perjudici de la seva responsabilitat civil i penal que es 
pugui derivar de la comissió del fet infractor.

Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès directament o indirectament el fet infractor; aquells que han 
impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre l i aquells que havent contractat un servei a tercers eludeixen de 
la responsabilitat de vetllar per l adequada gestió dels residus generats en la prestació del servei.
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La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.

en el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s atribueix també en caràcter subsidiari als seus administradors.

Art. 44 Tipificació de les sancions
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Són infraccions molt greus, greus i lleus, en matèria de gestió de residus, les tipificades al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de residus (art. 68, 69 i 70), així com, les tipificades en la Llei 
11/1997, d’envasos i residus d envasos, i en la legislació estatal o autonòmica, específica per als diversos residus (runes, 
residus electrònics, etc.).

Art. 45 Infraccions lleus
A banda de les infraccions tipificades en l’article anterior, s’afegeixen les següents Infraccions lleus:
a) Dipositar residus puntualment, d’origen domèstic, en contenidors diferents als que pertoquen, atenent a la tipologia dels 
residus, i a l’obligatorietat de fer separació selectiva
b) Lliurar els residus municipals d’origen domèstic de manera diferent a l’establerta en aquesta Ordenança, en relació amb 
l’ús i tancament de les bosses, o a la correcta tria dels materials
c) Canviar la ubicació dels contenidors a la via pública
d) Fer malbé els contenidors, o part dels seus elements, de manera involuntària.
e) utilitzar les papereres per al dipòsit de bosses d escombraries
f) Generar molèsties al veïnat per part dels establiments comercials com a conseqüència d’una incorrecta gestió dels residus
g) Dipositar el rebuig o la FOrm sense bossa al contenidor corresponent.
h) Dificultar les tasques de buidatge dels contenidors, aturant o aparcant vehicles davant dels contenidors o en els seus 
accessos
i) no tancar o baixar la tapa dels contenidors

Art. 46 Infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
a) no fer separació selectiva de les deixalles
b) Abandonar els residus fora dels contenidors,
c) utilitzar el servei públic per part d’activitats econòmiques que han estat expressament desconnectades del servei
d) utilitzar qualsevol dels contenidors presents a la via pública adscrits a la recollida pública de residus per part d’activitats 
econòmiques i professionals (paletes, pintors, jardiners, tallers d automoció, establiments d’electrodomèstics, mobles i 
matalassos...) perquè han de disposar de gestors de residus autoritzats
e) Dificultar les tasques del servei d’inspecció
f) Abandonar residus davant de les deixalleries, fora del seu horari d obertura.
g) Incomplir el reglament  d’ús de la deixalleria, en tot allò que no
pugui ser considerat com a molt greu o lleu d’acord amb el mateix reglament.
h) eliminar residus municipals a través de la xarxa de clavegueram
i) Sostraure contenidors de la via pública, temporal o indefinidament
j) No justificar administrativament la gestió privada dels residus, per part de les activitats generadores de residus que estan 
desconnectades del servei públic voluntàriament o involuntàriament
k) Incomplir les ordenances reguladores de publicitat dinàmica i en tot cas, dipositar publicitat en bústies que no l’admeten
l) La reiteració de faltes lleus
m) Enganxar adhesius, cartells o pintar grafits amb informació aliena al servei de gestió de residus
n) utilitzar qualsevol dels contenidors presents a la via pública adscrits a la recollida pública de residus per part de ciutadans 
no empadronats a Llambilles ò abocar-hi residus provinents de altres municipis

0) L’ incompliment de qualsevol de les condicions establertes en aquesta Ordenança, i que no estan tipificades com a lleus o 
molt greus

Art. 47 Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) realitzar abocaments incontrolats en qualsevol indret
b) no atendre els requeriments, formalment efectuats, de l’Ajuntament de Llambilles
c) Qualsevol gestió indeguda dels residus especials: barrejar-los amb el rebuig, abandonar-los, destinar-los a gestors no 
autoritzats, etc.
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d) no aportar la documentació acreditativa de l adequada gestió dels residus industrials o qualsevol altra incidència que 
palesi la gestió incorrecta dels residus industrials
e) La reiteració de faltes greus

Art. 48 Classes i import de les sancions
Les sancions a imposar per part del L’Ajuntament de Llambilles són multes, amb tres graus, lleus, greus o molt greus, d’acord 
amb les infraccions:
Les infraccions lleus seran sancionades amb multes per un import d entre 300 i 600 euros.

Les infraccions greus seran sancionades amb multes amb un import d entre 601 i 12.000 euros.

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes amb un import d entre 12.001 i 60.000 euros.

L’òrgan competent de l’Ajuntament de Llambilles podrà instar l’obertura del corresponent expedient sancionador o l’adopció 
de mesures relatives a la suspensió o el cessament d’activitats, com a competents per a l’atorgament de les llicències, 
autoritzacions, permisos o concessions corresponents.

L’Ajuntament de Llambilles  comunicarà a la Ponència Ambiental Comarcal qualsevol imposició de sanció ferma, als efectes 
que la Ponència ho tingui en consideració a l hora d emetre informe favorable per a la revisió de la llicència ambiental, d acord 
amb la legislació vigent.

Art. 49 Gradació de les sancions
D acord amb els criteris del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de 
residus (art 86 i 87), les sancions s’establiran atenent els següents criteris:

Són criteris objectius els següents:
a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
b) L’alteració social a causa del fet infractor.
c) La gravetat del dany causat al medi ambient.
d) el volum, la quantitat i la naturalesa dels residus, i també la superfície afectada i el seu deteriorament.
e) La reparació de la realitat fàctica i el restabliment de la legalitat infringida.
f) El benefici derivat de l’activitat infractora.
g) L’incompliment dels advertiments previs, si s’han produït.

Són criteris subjectius els següents:
a) el grau de malícia del subjecte infractor, intencionalitat i reiteració.
b) el grau de participació en el fet infractor.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) La reincidència.

Art. 50 Danys i perjudicis
La imposició de les corresponents sancions no afecta l’obligació de restaurar la realitat física alterada, ni la d’indemnitzar pels 
danys i perjudicis causats. 

L’Ajuntament de Llambilles pot executar subsidiàriament les tasques de restauració dels danys i rescabalar per la via del 
constrenyiment les despeses originades en aquest concepte a l’autor dels danys.

Art. 51 Competència de l’Ajuntament de Llambilles
en els supòsits sancionables descrits en aquesta Ordenança, l’Ajuntament de Llambilles incoarà els corresponents expedients 
sancionadors, i establirà les sancions corresponents per Decret d’alcaldia, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient 
sancionador.

L’Ajuntament de Llambilles actuarà d’ofici, a instància d’un informe de l’inspector de l’Àrea de Medi Ambient, o en virtut d 
una denúncia o comunicació de particulars o bé d’ una instrucció o ordre d òrgans superiors.

Per mitjà de Decret d’alcaldia, s’acordarà la incoació de l’expedient sancionador i es designarà un instructor i un secretari i es 
notificarà immediatament a les persones interessades.
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L’instructor formularà el corresponent plec de càrrecs, d’acord amb el contingut descrit en l’art. 108 del Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de residus, el qual es notificarà a la persona 
interessada, per a la seva resposta i aportació o proposició de proves.

Finalitzat el termini de proposició i pràctica de proves, l’instructor formularà proposta de resolució, que comprendrà la 
proposta de sanció o la proposta d arxivament de les actuacions, tal com es descriu en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de residus (art. 111 i següents).

La proposta de resolució es notifica a les persones interessades per a la formulació d’ al·legacions. Acabat el termini d 
al·legacions, es dictarà la resolució, mitjançant decret d’alcaldia. La resolució es podrà dictar per l’alcaldia o per qui hagi 
estat delegat per dictar l esmentada resolució, així com per resoldre en el seu cas, els recursos que es puguin interposar contra 
l esmentada resolució.

L’import de les sancions, i de les despeses ocasionades per l’execució subsidiària de les activitats de restauració dels béns 
danyats com a conseqüència de les infraccions d’aquesta Llei pot ésser exigit per via de constrenyiment.

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació definitiva i una vegada hagi transcorregut el termini 
previst a l art. 65-2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.”


