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TÍTOL IV. LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
 
La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de 
residus que són objecte de ser reciclats, reutilitzats o eliminats correctament. 
 
Marc Jurídic 
Les deixalleries es troben regulades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus i constitueix un servei obligatori pel municipi de Sant Andreu de LLavaneres. 
 
Article 53.- Usuaris de la deixalleria 
Es consideraran usuaris de la deixalleria les persones físiques residents a Sant Andreu de 
Llavaneres , així com els titulars d’activitats de comerç, oficina o serveis situats en el 
municipi de Sant Andreu de Llavaneres, sens perjudici de poder establir convenis amb 
altres municipis per la utilització de la deixalleria. 
En tot cas, amb la finalitat d’aconseguir incitar l’ús del servei pels particulars, facilitar-lo als 
titulars de les petites activitats i al mateix temps, no afavorir la seva utilització per part de 
grans activitats, s’aplicaran les mesures següents: 
- S’establirà, per a determinats materials, unes quantitats màximes (en pes i volum) que 
pot aportar un usuari en una visita a la instal·lació sense haver d’abonar cap tarifa. 
- En cas de ser l’usuari titular d’una activitat de comerç, oficina o serveis, presentació de 
la documentació que acrediti la pertinença al municipi d’aquesta empresa, com ara la 
llicència d’activitats. 
- Autorització municipal prèvia al dipòsit dels residus, quan es tracti d’usuaris no 
compresos en aquest article (titulars d’activitats industrials o residents en altres 
municipis). 
 
Article 54.- Accés a la deixalleria 
Queda prohibit l’accés a la deixalleria fora de l’horari d’obertura de la instal·lació. 
L’accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles amb un màxim de pes autoritzat de 3500 
Kg. D’aquesta limitació, en queden exclosos els camions de transport dels contenidors i 
els vehicles autoritzats. 
L’accés a la deixalleria, les operacions de dipòsit dels residus dins dels contenidors 
específics i les maniobres dels vehicles, es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels 
usuaris, quedant totalment alliberat l’Ajuntament de Sant Andreu de LLavaneres de 
qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’una manipulació indeguda dels residus 
en ser traslladats i dipositats pels usuaris o bé d’una maniobra indeguda del conductor del 
vehicle. 
 
Els usuaris han de: 
- Respectar en tot cas les normes i indicacions de circulació dins la deixalleria, com ara 
la limitació de velocitat, sentit de rotació dels vehicles i llocs d’aturada. 
- Obeïr en tot moment les indicacions que els facin els operaris de la deixalleria. 
 
Article 55.- Residus admesos 
La deixalleria acceptarà els residus que figuren a l’annex I de la present Ordenança, en 
les quantitats màximes que es pugin establir per Reglament o per Ordenança fiscal.  



2 de 2 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL MUNICIPI DE SANT 

ANDREU DE LLAVANERES 
 

-TÍTOL IV. LA DEIXALLERIA MUNICIPAL- 
 

 
La relació de residus admesos i les quantitats màximes permeses podran variar d’acord 
amb els mitjans, les condicions de gestió i les demandes i necessitats del servei, essent 
necessari que la nova relació s’aprovi mitjançant decret de l’Alcaldia, previ informe tècnic. 
 
No s’admetrà en cap cas l’entrada dels residus següents: 
- Residus barrejats. 
- Residus industrials en grans quantitats. 
- Residus radioactius. 
- Residus no identificats. 
 
Qualsevol residu que no estigui especificat bé en la relació d’admissibles, bé en els tipus 
indicats anteriorment, serà considerat com a no admissible. No obstant això, l’Ajuntament 
tindrà capacitat per acceptar o no el material a la deixalleria, en funció de la naturalesa del 
material i amb caràcter preventiu per tal d’evitar possibles danys al medi. 
 
Article 56.- Preus Públics i límit d’aportació de residus 
En cas que el residus aportats superin les quantitats màximes establertes d’aquells 
residus indicats a l’ordenança reguladora del preu públic per la utilització de la deixalleria, 
s’hauran de satisfer les quantitats indicades en la mencionada ordenança fiscal. 
 
Article 57.- Procediment de lliurament 
Els usuaris lliuraran els residus a la deixalleria municipal d’acord amb el procediment 
següent: 
- A l’entrada de la deixalleria es facilitaran per part de l’usuari les dades necessàries 
relatives a la seva identificació personal d’acord amb les previsions d’aquesta 
Ordenança, s’indicarà el tipus i quantitat de residus aportats i, si escau, 
s’acompanyarà l’autorització a què es refereix l’article 50, relativa als residus que es 
pretenen lliurar. 
- L’usuari dipositarà els residus on li sigui indicat i en la forma que determini el personal 
de la deixalleria. 
 
Article 58.- Recepció i acceptació dels materials 
Per a la recepció dels materials, el personal de la deixalleria seguirà el procediment 
següent: 
- A l’entrada a la deixalleria i amb caràcter previ al lliurament, verificarà la possibilitat 
d’acceptació dels productes que es pretenen dipositar. 
- Els residus a acceptar per part del personal de la deixalleria seran aquells que, 
inclosos en la llista de residus admesos, siguin aportats per usuaris que compleixin les 
condicions establertes. 
- En el cas que el residu no pugui ser identificat no s’acceptarà. 
- En el cas que s’habilitin reduccions fiscals per a l’ús de la deixalleria, el personal 
certificarà l’entrada d’aquests residus segons el procediment que s’estableixi (targes 
personals, fitxes, etc.). 
 
Article 59.- Horari d’atenció al públic 
El lliurament de residus per part dels usuaris i la seva recepció a la deixalleria es durà a 
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terme dins l’horari d’obertura del servei al públic. Aquest horari figurarà a la porta d’accés 
a la deixalleria. 
Atenent a les necessitats del servei i les disponibilitats de personal, l’alcalde o òrgan 
municipal en qui delegui podrà revisar mitjançant decret aquest horari inicialment previst. 
 
Article 60.- Visites programades 
La deixalleria, com element del procés d’educació dels ciutadans en matèria ambiental, 
podrà ser visitada amb finalitats pedagògiques i educatives. Per això, romandrà oberta a 
qualsevol centre, institució, organisme o particular que desitgi visitar-la. 
Les visites es concertaran prèvia sol·licitud per escrit a l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres. 
 
Article 61.- Emmagatzematge i gestió dels materials recollits a la deixalleria 
Els materials que s’acceptin a la deixalleria seran dipositats directament per l’usuari en el 
contenidor indicat, excepte en el cas dels residus especials, per als quals serà necessària 
la intervenció de l’encarregat de la instal·lació, que els dipositarà en una zona coberta 
especialment adequada per a aquest ús. 
 
Article 62.- Reglament d’ús de la Deixalleria 
L’Ajuntament podrà establir un Reglament d’ús i funcionament de la Deixalleria Municipal 
com a complement a la present Ordenança. 
 
 
TITOL V INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 63.- Infraccions 
1. Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de gestió de residus municipals, 
les tipificades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, i de les disposicions amb rang 
de llei que substitueixin o modifiquin l’anterior. 
2. A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, també son infraccions 
administratives les accions i omissions que infringeixin el que es preveu en la present 
Ordenança segons els quadres de l’Annex II. 
3. Tindran la consideració d’infractors aquelles persones físiques o jurídiques que 
realitzin actes no permesos o que no compleixin les obligacions i els deures previstos 
en la present ordenança 
 
Article 64.- Sancions 
1. Les infraccions tipificades en la Llei 6/93, es sancionen d’acord amb el disposat als 
articles 71 i següents de la Llei 6/1993, reguladora dels residus. 
2. Les infraccions del que es preveu en aquesta Ordenança es sancionen amb multes 
dels següents imports: 
• Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros 
• Infraccions greus: fins a 1.500 euros 
• Infraccions lleus: fins a 750 euros 
3. En tot allò no previst en aquesta Ordenança en relació amb el règim sancionador 
s’aplicarà el disposat en la Llei 6/1993, reguladora dels residus i modificacions 
posteriors. 
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Article 65.- Procediment sancionador 
El procediment sancionador s’ajustarà a les determinacions del Decret 278/1993 de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat, o normativa que el substitueixi. 
 
TITOL VI MESURES SUBSTITUTIVES 
 
Article 66.- Disposicions generals 
Sense perjudici del que es preveu en el títol anterior, s’estableix la possibilitat que la 
sanció imposada a infractors que cometin una infracció per primera vegada, per infracció 
de les normes de la present ordenança, pugui ser substituïda per una mesura substitutiva 
consistent en l’assistència o realització d’algun tipus d’activitat per fomentar la recollida 
selectiva. 
 
Article 67.- Procediment 
El procediment que es portarà a terme per tal que es pugui optar per l’aplicació d’una 
mesura, serà el següent: 
Primer.- L’expedient sancionador es tramitarà i resoldrà d’acord amb el que es preveu 
amb caràcter general en la present ordenança i en la normativa vigent. 
Segon.- Notificada la sanció a l’infractor, en el termini de 10 dies hàbils l’infractor 
presentarà escrit al Registre Municipal de l’Ajuntament, optant per la commutació de la 
sanció econòmica per una mesura substitutiva. Aquest escrit, presentat en temps i forma, 
suspendrà l’execució de l’expedient sancionador, i en conseqüència del termini de 
pagament de la sanció. 
Tercer.- A continuació el cas serà estudiat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament que 
efectuaran en el termini màxim d’1 mes una proposta. 
Quart.- L’acceptació o no de la proposta per l’infractor s’efectuarà en el termini màxim de 
10 dies des de que s’efectuï la proposta. 
En el supòsit que en l’esmentat termini no s’efectüi cap manifestació d’acceptació o no de 
la proposta, s’entendrà que no s’accepta i s’aixecarà la suspensió de l’execució de 
l’expedient sancionador que continuarà el seu tràmit. 
Cinquè.- L’acceptació per l’infractor de la proposta s’efectuarà mitjançant la signatura del 
document que s’adjunta com a annex III que es presentarà en el Registre Municipal en el 
termini previst en l’apartat anterior. 
Sisè.- La realització de la proposta s’efectuarà amb el seguiment dels professionals dels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament i sota la supervisió dels tècnics municipals competents, 
en cas de mesures al servei de la comunitat. 
Setè.- Finalitzada l’execució de les mesures substitutives, pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament, la seva valoració. 
Si la valoració és positiva, s’arxivarà l’expedient sancionador considerant que la infracció 
ha estat reparada. 
Si la valoració és negativa per abandonament del procés, no presentació o incomplint de 
forma injustificada i/o reiterada de les activitats pactades, l’acord restarà sense efectes i 
es procedirà a aixecar la suspensió de l’expedient sancionador que continuarà el seu curs. 
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Article 68.- Tipus de mesures 
Els tipus de mesures substitutives a aplicar poden ser: 
 
a) Serveis a favor de la comunitat: 
Realització d’activitats no retribuïdes d’interès social i/o comunitari. 
El tipus de servei estarà relacionat amb el tipus de falta comesa per tal que la mesura 
sigui significativa i coherent amb el dany comès. 
 
b) Realització d’un curs de rehabilitació mediambiental: 
Per valorar la mesura adient a cada cas i la seva duració es tindran en compte els 
següents ítems: 
- Tipus d’infracció 
- Gravetat de la infracció 
- Perjudicis causats als interessos col·lectius 
- Grau de responsabilitat de l’infractor 
- Edat de l’infractor 
- Situació sòciofamiliar de l’infractor 
- Altres circumstàncies específiques que afectin en el cas tant com a agreujant o com a 
atenuant. 
 
Disposició Addicional primera 
Els conceptes emprats en la present Ordenança i no definits de forma expressa en la 
mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els texts de 
les disposicions legals vigents. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor de conformitat amb el que preveu en l’art. 70.2 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de la Bases de Règim Local. 
 
Disposició derogatòria. 
Amb l’entrada en vigor de la present Ordenança queden derogats els Capítols I, II i III del 
Títol Tercer de l’Ordenança de Convivència Ciutadana, així com qualsevol altra que 
contravingui les disposicions contingudes en la mateixa. 
 
Annex I. Residus admesos a la Deixalleria Municipal 
Residus admesos a la Deixalleria 
1.1. Residus especials: 
a) Fluorescents i llums de vapor de mercuri. 
b) Bateries. 
c) Dissolvents. 
d) Pintures. 
e) Vernissos. 
f) Piles i acumuladors. 
g) Electrodomèstics que contenen substàncies 
perilloses. 
1.2. Residus no especials i inerts: 
a) Paper i cartó. 
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b) Vidre. 
c) Plàstics. 
d) Ferralla i metalls. 
e) Fustes. 
f) Tèxtils. 
g) Electrodomèstics que no contenen substàncies 
perilloses. 
h) Pneumàtics. 
i) Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària. 
 
Annex II. Infraccions 
Infraccions Molt greus 
Deixar d’utilitzar els serveis públics municipals de recollida de residus municipals 
sense notificació prèvia. 
Dipositar en l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva 
qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança. 
Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits (detritus sanitaris, 
animals morts, mobles). 
Dipositar materials barrejats o bé fer-ho a contenidors específics de les àrees 
d’aportació 
Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública. 
Lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se 
Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre 
lloc diferent del que específicament s'ha previst. 
Triar o separar materials dipositats als elements de contenció (cubells, bujols, 
iglús...) sense llicència. 
Incompliment de l’obligació de comptar amb un espai tancat als habitatges, 
establiments, etc., de nova construcció per emmagatzemar els residus abans de 
lliurar-los al servei de recollida. 
Qualsevol altre acció o omissió que infringeixi el que es preveu en aquesta 
Ordenança que suposi una pertorbació rellevant que afecti de manera greu, 
immediata i directe a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims de altres 
persones a l’exercici d’activitats o a la salubritat o ornat públic. Així mateix, quan 
s’impedeixi l’ús d’un servei públic, s’efectuïn actes de deteriorament greu i rellevant 
d’equipaments, infrastructures i instal·lacions o s’impedeixi l’ús o es deteriori 
greument i de manera rellevant els espais públics. 
No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament. 
Dipositar els residus fora dels elements de contenció sense aprofitar llur capacitat. 
Dipositar els residus sense els elements de contenció previstos en aquesta 
Ordenança. 
No complir les condicions d’ús dels bujols per a comunitats de veïns. 
Utilitzar els bujols de recollida comercial en serveis que no els corresponen 
Utilitzar elements de contenció per a residus municipals d’origen domèstic en 
volums de generació d’origen comercial. 
Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis. 
Abandonar residus domèstics fora dels horaris de recollida. 
Destorbar els serveis de recollida 
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Aparcar vehicles sobre la zona reservada als contenidors, iglús, bujols.... 
Incompliment de l’obligació prevista a l’article 49.2 per edificis anteriors a la present 
Ordenança 
Emmagatzemar residus a l’espai esmentat en elements de contenció no tancats. 
Manca d’higiene a l’espai d’emmagatzematge de residus. 
Qualsevol altre acció o omissió que infringeixi el que es preveu en aquesta 
Ordenança que suposi una pertorbació greu en la tranquil·litat o l’exercici dels drets 
d’altres persones o activitats. La pertorbació greu causada a la salubritat o ornat 
públic, a l’ús de serveis o espais públics i danys greus a equipaments, 
infrastructures i instal·lacions. 
Lliurar residus en elements de contenció no estandarditzats o diferents als 
determinats per l’Ajuntament. 
No retirar els elements de contenció abans dels horaris establerts en la present 
Ordenança . 
No tenir cura amb els elements de contenció. 
No lliurar tancats els elements de contenció. 
Manca d’elements d’identificació dels bujols respecte al bloc d’habitatges. 
Manca d’elements d’identificació dels bujols respecte a l’establiment comercial que 
es destina. 
Prendre o malmetre un cubell de brossa orgànica d’un altre veí o un bujol comercial. 
Qualsevol altre acció o omissió que infringeixi el que es preveu en aquesta 
Ordenança que suposi una pertorbació lleu en la tranquil·litat o l’exercici dels drets 
d’altres persones o activitats. La pertorbació lleu causada a la salubritat o ornat 
públic, a l’ús de serveis o espais públics i danys lleus a equipaments, infrastructures 
i instal·lacions. 
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Annex III: Model del document de voluntarietat 
En/Na ................................................................................., amb D.N.I. 
................................, 
i domicili a ................................................................. 
MANIFESTA: 
1.- Que el dia ..................................... va protagonitzar els fets en virtut dels quals va 
resultar 
................................................................................................................................................
. 
. 
................................................................................................................................................
. 
. 
................................................................................................................................................
. 
. 
i que imposada la corresponent sanció i vista la proposta substitutiva de la sanció que 
correspon en aquests casos, formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de LLavaneres, 
decideix VOLUNTÀRIAMENT escollir la commutació de la sanció econòmica per la 
mesura 
substitutiva que consisteix en 
................................................................................................... 
................................................................................................................................................
. 
. 
................................................................................................................................................
. 
. 
2.- Que reconeix la naturalesa voluntària d’aquesta decisió i aquest document i en tot cas 
manifesta que les feines a realitzar no impliquen vincle laboral., ni tampoc arrendament de 
serveis, i que no existeix contraprestació econòmica, sinó compliment d’una petició 
voluntària de commutar una sanció per treball d’interès comunitari. 
3.- Que assumeix tota la responsabilitat que es pugui generar com a conseqüència dels 
seus actes i omissions, en la realització de les feines comunitàries, restant directament 
obligat en els tercers perjudicats. 
4.- Que assumeix el risc de danys que pugui prendre en la realització de les mesures 
pactades, renunciant a qualsevol reclamació futura, llevat en el cas manifest de dol o 
negligència imputable a l’Administració. 
Sant Andreu de Llavaneres, a .................de .......................................... de 200... 
Nom ........................................................................................... 
Firma ........................................................................................... 
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