LLEI 8/2019, DE 19 DE FEBRER, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS DE LES ILLES BALEARS
(BOIB 21/2/19)
ARTICLES QUE AFECTEN ALS AJUNTAMENTS

- Article 2. Finalitat i objectius.
Objectius de reducció, recollida selec. i valorització obligatoris per a la CA, cada illa i cada municipi (art. 2.3).
- Article 8. Accions d’educació, formació i conscienciació.
 Per a TOTES les Administracions de les Illes Balears.
 Específicament, h) els contractes de recollida han de preveure un 1% per a mesures de formació i
sensibilització.
- Article 9. Pagament per generació.
Les taxes i preus públics s’establiran en base a costos reals. No poden incloure costos diferents dels
vinculats al servei. S’han de determinar per a cada tipologia de residus i en funció de la quantitat
generada i dels impropis. S’han de posar en coneixement dels ciutadans.
Les ordenances fiscals han de tenir en compte:
 sistemes

per incentivar recollida selectiva en lloguer vacacional,
 tarifes diferenciades o reduïdes per a l’impuls del compostatge i en casos de compostatge domèstic
i/o comunitari,
 bones pràctiques de preparació per a la reutilització,
 situacions de risc d’exclusió.
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- Article 12. Competències dels municipis.
 Servei obligatori de recollida i transport de domèstics perillosos i no perillosos segons ordenances,
 Servei NO obligatori de recollida de comercials no perillosos i de industrials de tipus domèstic no
perillosos segons ordenances i sense perjudici de art. 12,05,c) 2n Llei 22/2011.
 Servei NO obligatori (sol o associat) de compostatge de la FORM si disposa de mitjans,
 Elaboració i aprovació de programes municipals de prevenció i gestió de residus domèstics i
comercials no domèstics.
- Article 20. Programes locals de prevenció i gestió de residus.
Elaboració individualment o de forma agrupada (amb altres municipis) de programes de prevenció i
gestió de residus de la seva competència:
 vigència 6 anys
 mateix procediment que per a l’elaboració d’ordenances
 informe previ de Consells Insulars i/o Govern Balear
 han d’incloure aspectes específics pels sectors econòmics estratègics del municipi.
Obligació de dotació de recursos econòmics i humans a l’àrea de gestió de residus. Assegurar formació
específica en aquesta matèria.
- Article 22. Mesures de prevenció, reutilització i disminució de la condició de perillositat dels residus.
Per a TOTES les Administracions de les Illes Balears. Específicament:
1.l) Incorporar criteris de prevenció en els procediments de contractació .
1.m) Incorporar en les ordenances municipals mesures de prevenció de l’abandonament de residus a la
costa i en platges (llosques de tabac, envasos, altres d’ús habitual).
2.e) Priorització de compra pública de productes reutilitzables i/o reciclats. Obligatòria en concursos públics i
licitacions.
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- Article 25. Mesures de prevenció d’envasos.
Per a TOTES les Administracions de les Illes Balears:
 Prohibició venda begudes en envasos d’un sòl ús (a partir de gener 2021).
 Obligació de fonts d’aigua o en envasos reutilitzables.
 Esdeveniments públics o amb suport de les Administracions: obligació de sistemes alternatius a la
venda de begudes envasades i tassons d’un sol ús, distribució d’aigua no envasada o en botelles
reutilitzables, preveure sistema de dipòsit i retorn.
- Article 28. Sistemes de responsabilitat ampliada del productor per a residus d’envasos.
1. La RAP s’amplia per a TOTS els tipus d’envasos (comercials, industrials).
2. Els SRAP han de compensar per a la TOTALITAT de COSTOS (neteja, platges...). Dades a facilitar pels
Ajuntaments
- Article 29. Recollida de residus, preparació per a la reutilització, el reciclatge i la valorització.
3. Obligació de preveure la recollida separada en els contractes públics de manteniment i neteja
d’immobles.
4. Obligació dels ens locals de preveure i establir sistemes per potenciar el compostatge domèstic i
comunitari que hauran de controlar (art. 30.2 i 30.5).
Recollida separada obligatòria de paper, metall, plàstic, vidre, matèria orgànica, podes, tèxtil, oli vegetal
abans 24 mesos (DT3). També RAEEs, RCD,... ja obligatòries.
Sistemes existents han d’adaptar-se: contenidor groc també per a plàstic i metalls.
- Article 31. Deixalleries municipals.
 Obligatòria per a tots els municipis, de forma individual o mancomunada.
 S’ha d’incloure en els instruments de planejament urbanístic.
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 Gratuïta pels ciutadans per a residus perillosos i no perillosos domiciliaris. Ordenances poden
preveure l’ús per comercials i/o industrials amb possibilitat de cobro de taxes.
 Han de complir prescripcions tècniques i comptar amb autorització Govern.
 Ajuntament ha de regular normes de funcionament a través d’ordenances.
 De forma individual o mancomunada han de preveure la preparació per a reutilització de RAEES,
tèxtils, mobles.
 S’ha de donar compliment abans de 24 mesos (DT 5).
- Article 52. (Residus de la construcció i demolició). Consideracions generals.
 El projecte per a llicència d’obra ha d’incloure estudi de gestió de residus (art. 6.1 RD 105/2008).
 Tramesa al Govern per la seva supervisió i aprovació en determinats casos (obres grans).
- Article 69. Obligació subministrament informació.
4. Ens locals han de subministrar informació d’annex 7 abans 1 abril cada any.
- Article 70. Transparència, accés a la informació i participació.
1. Garantir drets d’informació del ciutadà (cobro de taxes,...)
- Article 71. Regim sancionador. Atribucions.
2. Inspecció i vigilància del compliment de la llei
- Article 80. Potestat sancionadora.
3. Abandonament, abocament o eliminació dels residus sota gestió municipals o lliurats sense complir
ordenances.
- Disposició addicional cinquena. Llicències d’activitats.
S’ha de tenir en compte aquesta llei en el seu atorgament.
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