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TÍTOL I 

DISPOSICIONS I PRINCIPIS GENERALS 

Capítol I 

Objecte, finalitat i definicions 

 

Article 1.  Objecte.  

L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació del règim de prevenció en la producció i de 

gestió dels residus i la regulació dels sòls contaminats en l’àmbit territorial de les Illes 

Balears, en el marc de la legislació bàsica estatal i de la legislació comunitària.   

 

Article 2.  Finalitat i objectius. 

1. L’ordenació del règim de prevenció i de gestió dels residus persegueix assolir una 

major protecció de la salut humana i una major qualitat del medi ambient, garantir un 

ús prudent i racional dels recursos naturals i promoure una economia més circular.   

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, i de conformitat amb la legislació bàsica 

estatal i la legislació comunitària, s’estableixen a les Illes Balears els següents 

objectius en matèria prevenció, reutilització i reciclatge:  

a) Abans de l’any 2020, reducció en un 10% en generació de residus respecte 

l’any 2010.  

b) Abans de l’any 2020 s’ha d’augmentar com a mínim fins a un 50% global del 

seu pes la preparació per la reutilització i el reciclatge de residus de materials 

tals com, com a mínim, el paper, els metalls, el plàstic i el vidre dels residus 

domèstics i assimilables. 

c) Abans de l’any 2020 s’haurà d’augmentar fins a un mínim del 70% del seu pes 

la preparació per la reutilització, el reciclatge i la valorització dels residus no 

perillosos de la construcció i demolició, amb exclusió del material en estat 

natural definit a la categoria 17 05 04 de la llista de residus.   

d) Abans de l’any 2025 s’assolirà un objectiu del 3% de preparació per a la 

reutilització del total de residus municipals d’origen domèstic gestionats i un 5% 

l’any 2030. Aquests percentatges s’assoliran igualment pels residus d’origen 

comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.   

e) Pel què fa als residus d’aparells elèctrics electrònics, s’haurà de donar 

compliment als objectius mínims anuals de recollida separada fixats pel 

Ministeri competent en matèria de medi ambient pels RAEE domèstics i pels 

RAEE professionals. 
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3. Els objectius fixats en aquesta llei podran ser actualitzats atenent a les exigències 

derivades de la legislació comunitària per Decret del Govern de les Illes Balears. Així 

mateix, i per Decret del Govern de les Illes Balears, es podran fixar objectius vinculats 

a altres operacions de gestió de residus. 

4. És obligatòria pels ens locals de les Illes Balears la recollida diferenciada de matèria 

orgànica compostable (fracció orgànica dels residus municipals), de l’oli vegetal usat, 

dels residus dels tèxtils d’origen domiciliari i dels residus perillosos, també d’origen 

domiciliari.  

De manera prioritària i en mesura de les possibilitats, es potenciarà la intervenció de 

entitats de caire social en la recollida i preparació per a la reutilització dels residus 

tèxtils. 

5. Els ens locals establiran sistemes per potenciar l’opció de l’autocompostatge, 

especialment en nuclis rurals aïllats i reduïts de població. 

Atesa la necessitat de produir un compost de qualitat que compleixi els requisits de la 

normativa agrícola aplicable, es procurarà que la fracció orgànica dels residus 

municipals recollida no contingui un percentatge d’impropis superior al 5% en pes.   

 

Article 3.  Àmbit d’aplicació. 

1. Aquesta llei és d’aplicació a tot tipus de residus que s’originin o gestionin en l’àmbit 

territorial de les Illes Balears, amb les següents exclusions:  

a) Les emissions a l’atmosfera i el diòxid de carboni capturat i transportat amb 

finalitat d’emmagatzematge geològic i efectivament emmagatzemat en 

formacions geològiques, regulats per normativa específica. Tampoc s’aplicarà a 

l’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni realitzat amb finalitats 

d’investigació, desenvolupament o experimentació de nous productes i 

processos sempre que la capacitat prevista d’emmagatzematge sigui inferior a 

100 kilotones.  

b) Els sòls no contaminats excavats i altres materials naturals excavats durant les 

activitats de construcció, quan es tingui la certesa que aquests materials 

s’usaran amb finalitats de construcció en el seu estat natural en el lloc o obra 

d’on van ser extrets.  

c) Els residus radioactius. 

d) Els explosius desclassificats. 

e) Els materials fecals, si no estan contemplats a l’apartat 2 b), palla i altre 

material natural, agrícola o silvícola, no perillós, usat en explotacions agrícoles i 

ramaderes, a la silvicultura o a la producció d’energia a base d’aquesta 

biomassa, mitjançant procediments o mètodes que no posin en perill la salut 

humana o danyin el medi ambient.  
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2. Aquesta llei s’aplica supletòriament a les següents matèries:  

a) Les aigües residuals.  

b) Els subproductes animals, excepte els destinats a la incineració, als dipòsits 

controlats o els usats en una planta de gas o de compostatge.   

c) Els residus resultants de la prospecció, l’extracció, del tractament o de 

l’emmagatzematge de recursos minerals i de l’explotació de pedreres.  

 

Article 4.  Definicions.  

1.  Als efectes d’aquesta llei, s’entendrà per  

a) Residu impropi: residu que com a conseqüència d’una separació incorrecta no 

correspon a la fracció de residu en la qual ha estat incorporada.   

b) Residus comercials: els residus municipals barrejats i els recollits selectivament 

de comerços i serveis. A efectes de gestió, s’equiparen a residus comercials, 

els residus recollits selectivament d’indústries sempre que siguin similars als 

domèstics per la seva naturalesa, composició i quantitat.  

c) Generador singular: els productors o posseïdors de residus d’origen comercial 

o industrial però equiparables als municipals d’origen domiciliari i que donen 

compliment als criteris fixats a les ordenances municipals als efectes de la seva 

gestió. 

d) Minimització de residus: Qualsevol actuació que tendeixi a la seva reducció 

quantitativa o qualitativa, especialment en aquells considerats perillosos, i 

engloba aspectes relacionats amb canvis de procés, reciclatge intern o bé amb 

l’adopció de bones pràctiques.  

e) Bossa de plàstic: bossa, amb o sense nansa, feta de plàstic, proporcionada als 

consumidors en els punts de venda de béns o productes.  

f) Bossa de plàstic lleugera o bossa de plàstic d’un sol ús: bossa de plàstic amb 

una espessor inferior a 50 micres.  

g) Bossa de plàstic molt lleugera: bossa de plàstic amb una espessor inferior a 15 

micres que és necessària per qüestions d’higiene o subministrades com envàs 

primari per aliments al detall, quan el seu ús contribueix a prevenir el 

malbaratament alimentari.   

h) Malbaratament alimentari: tractament com a residus per part dels operadors de 

la cadena agroalimentària de productes alimentaris descartats per raons 

econòmiques o estètiques o per la proximitat de la data de caducitat, malgrat 

que segueixen essent perfectament adequats per al consum humà en mantenir 

el seu valor nutritiu.  



 

ESBORRANY PER A LA PARTICIPACIÓ (8 maig 2017) 

i) Moviment de residus: transport de residus a l’interior del territori autonòmic de 

les Illes Balears.  

j) Deixalleria: centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus 

municipals, que són recollits de manera domiciliària i, en el seu cas, de 

preparació per a la reutilització.  

k) Centre de transferència: instal·lació en la qual es descarreguen i 

emmagatzemen els residus per transportar-los a un altre lloc perquè se’n faci la 

valorització o la disposició del rebuig, amb o sense agrupament previ.  

l) Sòl degradat: sòl que ha vist negativament alterades les seves característiques 

naturals a causa de l’activitat humana sense arribar a suposar un risc per a la 

salut de les persones i el medi ambient 

2. Per la resta de definicions, s’està al que disposen la legislació bàsica estatal en 

matèria de residus i, en el seu cas, la legislació comunitària. 

 

Capítol II 

Principis de la política de residus 

 

Article 5.  Determinacions generals. 

1. La gestió dels residus s’ha de dur a terme sense posar en perill la salut de les 

persones i sense crear riscos per l’aigua, l’aire, el sòl, la fauna o la flora i eliminant 

molèsties per sorolls i olors, respectant els paisatges i els espais naturals, 

especialment els protegits.  

 2. La gestió dels residus ha d’estar informada pels principis de precaució i 

sostenibilitat en l’àmbit de la protecció mediambiental, de la viabilitat tècnica i de la  

protecció dels recursos.   

 

Article 6.  Jerarquia de residus. 

1. El principi de prevenció en la producció de residus i de disminució de la seva 

perillositat a través de la intervenció en les fases de disseny, fabricació i 

comercialització dels productes i béns, inclosa la reutilització, ha d’orientar qualsevol 

activitat susceptible de generar residus. L’aplicació d’aquest principi és prèvia a la 

jerarquia de residus.  

2. La gestió dels residus s’ha de dur a terme seguint el següent ordre de prelació:  

1r. Preparació per a la reutilització 

2n. Reciclatge 

3r. Altres formes de valorització, inclosa la valorització energètica 
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4t. Eliminació.  

3. Atenent a criteris de sostenibilitat i cicle de vida, amb la finalitat d’aconseguir millors 

resultats ambientals en determinats fluxos de residus, es podrà establir 

reglamentàriament, de forma justificada, una alteració de l’anterior ordre de prelació. 

4. La jerarquia de residus ha de ser tinguda en compte tant per les Administracions en 

qualsevol exercici de les competències en matèria de residus, com pels particulars.  

 

Article 7.  Principis d’autosuficiència i proximitat. 

1. Les Illes Balears en el seu conjunt han de ser autosuficients en la gestió dels 

residus en elles generats, especialment pel què fa a instal·lacions d’eliminació i de 

valorització de residus municipals barrejats classificats amb el codi LER 20 03 01.  

2. A les Illes Balears, les operacions d’eliminació de residus en general i de  

valorització dels residus municipals classificats amb el codi LER 20 03 01 s’ha 

d’efectuar atenent al principi de proximitat.  

 

Article 8.  Principi de qui contamina paga. 

1. Els costos relatius a la gestió dels residus van a càrrec del productor inicial de 

residus, del posseïdor actual o de l’anterior posseïdor dels residus.   

2. Les persones físiques o jurídiques que hagin incorregut en costos de gestió de 

residus que derivin d’incompliments legals o contractuals d’altres persones físiques o 

jurídiques, podran exercir accions de repetició contra aquestes darreres.  

 

Article 9. Accions d’educació, formació i conscienciació. 

Les administracions, en el marc de les seves competències, duran a terme les 

següents accions per aconseguir els objectius establerts en aquesta llei: 

a) Informar de les conseqüències negatives per al medi derivades de l’ús 

incorrecte de productes que generen residus perillosos i d’augment de la 

producció de residus, i informar dels beneficis derivats d’un consum sostenible. 

b) Promoure la participació activa en les accions de reducció de la producció de 

residus i llur perillositat i en la implementació de la recollida selectiva. 

c) Fomentar la disminució de l’ús d’envasos i embalatges d’un sol ús, 

especialment dels de difícil reutilització, reciclatge o valorització material. 

d) Evitar la degradació d’espais naturals, garantint la conservació dels sòls, i 

promoure’n la regeneració. 

e) Promoure accions de sensibilització per fomentar mesures per a la reutilització. 
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TÍTOL II 

RÈGIM COMPETENCIAL I PLANIFICACIÓ 

Capítol I 

Règim competencial 

 

Article 10.  Competències de la Comunitat Autònoma. 

1.  Són competències del Govern de les Illes Balears:  

a) L’elaboració, tramitació, aprovació del Pla de Gestió de Residus de les Illes 

Balears i el seguiment del seu compliment.  

b) L’elaboració, tramitació, aprovació del Pla Director Sectorial de Residus 

Perillosos, si s’escau, i el seguiment del seu compliment.  

c) L’elaboració, tramitació i aprovació de plans de finançament d’infraestructures 

per a la gestió de residus i de programes de foment, i el seguiment del seu 

compliment. L’aprovació d’aquests plans és potestativa pel què fa al 

finançament d’infraestructures per a la gestió de residus municipals.  

d) L’autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de producció i 

gestió de residus. 

e) El registre de la informació en matèria de producció i gestió de residus en el 

seu àmbit competencial.  

f) Les competències en matèria de trasllat de residus entre comunitats 

autònomes que tinguin per origen o destí les Illes Balears i en matèria de 

moviment de residus a l’interior del territori autonòmic de les Illes Balears en els 

termes especificats a la legislació bàsica estatal i en aquesta llei i normativa 

que la desenvolupi.  

g) L’exercici de la potestat de vigilància i inspecció i la potestat sancionadora en 

l’àmbit de les seves competències. 

h) La decisió final sobre el sistema de coordinació del servei de recollida i 

tractament de residus dels municipis de menys de 20.000 habitants proposat 

pels Consells Insulars.  

i) Qualsevol altra competència que no hagi estat expressament atribuïda a cap 

altra Administració.  

2. És competència dels Consells Insulars, en tant que institucions autonòmiques, en 

els respectius àmbits territorials:  
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a) L’elaboració i tramitació dels plans de gestió de residus no perillosos, per a la 

seva incorporació al Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears, en els 

terminis i amb els continguts fixats pel Govern de les Illes Balears. 

b) L’elaboració, tramitació i aprovació dels plans directors sectorials de residus no 

perillosos i la seva revisió i modificació. 

3. El Govern de les Illes Balears pot delegar l’exercici de les competències 

relacionades a l’apartat 1 d) als Consells Insulars si ho justifiquen criteris de major 

eficiència i eficàcia en la gestió i atenent a la màxima proximitat als ciutadans.   

 

Article 11.  Competències dels ens locals. 

1. És competència dels Consells Insulars, en els respectius àmbits territorials: 

a) La coordinació de la recollida dels residus domèstics als municipis de menys de 

20.000 habitants, en els termes especificats a la legislació de règim local. A tal 

efecte, proposarà al Govern de les Illes Balears la forma de prestació dels 

serveis municipals en matèria de residus que podrà ser bé la prestació directa, 

bé la prestació a partir de fórmules de gestió compartida (consorcis, 

mancomunitats, etc).  

b) El tractament, insularitzat i obligatori, dels residus municipals domèstics.  

c) L’elaboració, tramitació i aprovació de plans de finançament d’infraestructures 

relacionades amb el servei de recollida de residus municipals i el seu 

tractament. 

2. Són competències dels municipis:  

a) Com a servei obligatori, la recollida, el transport dels residus domèstics no 

perillosos generats a les llars, comerços i serveis, en els termes establerts en 

les seves ordenances.  

b) Com a servei no obligatori, la recollida, el transport dels residus comercials no 

domèstics no perillosos i dels residus industrials domèstics no perillosos. 

L’adscripció obligatòria a aquest servei dels productors d’aquests residus 

únicament pot acordar-se de manera motivada i justificant-ho en criteris de 

major eficiència i eficàcia.  

c) L’exercici de la potestat de vigilància i inspecció i de la potestat sancionadora 

en l’àmbit de les seves competències.  

d) L’elaboració, tramitació, aprovació dels programes municipals de gestió i de 

prevenció de residus domèstics i dels residus comercials no domèstics, en el 

seu cas, i el seu seguiment, si el municipi així ho determina.  
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Article 12.  Declaració de servei públic. 

1. Es faculta el Govern de les Illes Balears per declarar servei públic de la seva 

titularitat el transport de residus entre illes i a la península, així com la valorització o 

eliminació de qualsevol categoria de residus, si aquestes no estan garantides per la 

gestió privada. La declaració de servei públic no exclou la lliure iniciativa privada. La 

prestació del servei públic en règim de monopoli exigeix, en tot cas, una previsió legal 

expressa. 

2. Les Administracions Públiques, en l’exercici de les competències en matèria de 

residus que impliquen gestió d’un servei públic, han d’assegurar el respecte a les 

finalitats i objectius perseguits per aquesta llei i per la planificació en matèria de 

residus, la sostenibilitat econòmica i financera del servei i la necessària 

correspondència entre el cost del servei i la consecució dels objectius ambientals. 

 

Article 13.  Tributs i preus públics. 

1. La prestació dels serveis de gestió de residus reservats al sector públic que són 

objecte de sol·licitud o de recepció obligatòria per les persones administrades merita 

les tarifes, taxes i preus públics corresponents, els quals n’han de garantir 

l’autofinançament. Tindran en compte els costos reals de les operacions de recollida, 

transport i tractament de cadascuna de les diferents fraccions dels residus, incloent les 

despeses en infraestructures i la vigilància d’aquestes operacions i el manteniment 

posterior al tancament dels abocadors. 

Les tarifes, taxes i preus públics regulades a l’apartat anterior en cap cas poden 

incloure conceptes diferents als estrictament vinculats al servei. 

2. En aplicació del principi de pagament per generació, les tarifes, taxes i preus públics 

de recollida i de tractament de residus es determinaran, per a cada tipus de residu i en 

funció de la quantitat generada i dels residus impropis, havent-se de trametre i posar 

en coneixement dels ciutadans d’aquesta manera.  

3. Les taxes i les tarifes dels serveis prestats pels ens locals han de ser fixades per les 

ordenances fiscals corresponents, les quals han de tenir en compte el següent:  

a) incloure sistemes per incentivar la recollida selectiva en habitatges de lloguer 

vacacional i similars. 

b) preveure bonificacions en el supòsit de pràctiques d’autocompostatge en nuclis 

rurals aïllats i reduïts de població. 

c) preveure bonificacions en els supòsits de bones pràctiques dutes a terme pels 

ciutadans en accions de preparació per a la reutilització dels residus generats. 

d) preveure bonificacions per les persones i unitats familiars en situació de risc 

d’exclusió social.  
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Article 14. Fons de gestió de residus. 

1. Es crea el Fons de gestió de residus, destinat a finançar infraestructures i/o 

operacions relacionades amb la gestió dels residus, en el marc dels plans i programes 

específics de gestió de residus i d'acord amb els diferents plans directors sectorials 

d'infraestructures de gestió de residus. 

2. Aquest fons s’insereix en el marc de la legislació reguladora de la cooperació 

econòmica del Govern en inversions en obres i serveis de competència dels ens locals 

de les Illes Balears que contenen les lleis d’organització territorial de les Illes Balears. 

3. El Fons de gestió de residus s'integra de manera diferenciada en el pressupost de la 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. La seva gestió queda adscrita a la 

direcció general competent en matèria de residus. 

4. El Fons de gestió de residus es proveeix dels recursos següents: 

a) Els ingressos derivats dels cànons sobre la disposició del rebuig de residus, i altres 

imposts ecològics que es puguin crear per a la prevenció i reducció de residus. 

b) Les aportacions del pressupost del Govern. 

c) Les assignacions que corresponguin al Govern procedents de la imposició per les 

administracions públiques de gravàmens sobre residus. 

d) Les subvencions i els ajuts atorgats per altres ens. 

e) L'import recaptat de les sancions imposades per l'Administració del Govern com a 

conseqüència d'infraccions de la normativa sobre residus. 

f) Les donacions, les herències, les aportacions i els ajuts que els particulars, les 

empreses o les institucions destinin específicament al Fons. 

g) Els romanents procedents d'economies en la contractació, de revocacions o de 

renúncies en els procediments d'atorgament d'ajuts o subvencions als ens locals 

finançades amb el Fons, o altres ròssecs, inclosos els provinents dels sistemes que 

s'estableixin per a la gestió de residus municipals, ja siguin del mateix exercici o 

d'exercicis anteriors. 

h) Les aportacions provinents dels sistemes que s'estableixen per a la gestió dels 

residus d'envasos o d'altres sistemes de gestió de residus que es desenvolupin en el 

marc de la responsabilitat ampliada del productor. 

i) Les aportacions específiques de l'Estat. 

j) Garanties financeres dipositades per a la gestió de residus davant la tresoreria del 

Govern no retornades complerts els terminis previstos en aquesta llei. 

k) Qualsevol altra aportació destinada a finançar operacions de gestió de residus. 

5. El Govern de les Illes Balears establirà reglamentàriament els criteris de gestió, 

organització i distribució el Fons de gestió de residus. 
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Capítol II 

La planificació en matèria de residus 

Article 15.  Planificació.  

1. Per assolir els objectius identificats a l’article 2, les administracions autonòmiques i 

locals de les Illes Balears promouran la planificació en matèria de residus.  

2. La planificació de residus a les Illes Balears es concreta, per ordre de prelació, en a) 

el Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears, b) els Plans Directors Sectorials de 

Residus c) els Programes municipals de gestió i prevenció dels residus municipals.   

 

Article 16.  Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears. 

1. El Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears ha de tenir el contingut mínim que 

la legislació bàsica estatal preveu pels plans autonòmics de gestió de residus i pels 

plans de prevenció de residus, ha de contemplar un pla d’acció pel desenvolupament 

de l’economia circular i pot preveure l’adopció de mesures que permetin la gestió dels 

residus davant de situacions excepcionals que impedeixin la seva correcta recollida i 

tractament. El Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears integra els Plans Insulars 

de Gestió de Residus no perillosos. 

2. El Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears, pel què fa als residus municipals, 

té la naturalesa de pla de coordinació sectorial, d’acord amb el que determina l’article 

59 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, i té com a límit el respecte 

a l’autonomia local. 

3. El Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears, ha d’incorporar, en qualsevol cas, 

els plans de finançament d’infraestructures de residus municipals i els programes de 

foment que aprovin els Consells Insulars pels respectius àmbits territorials. 

4. El Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears s’ha d’aprovar per decret del 

Govern de les Illes Balears i ha de ser revisat periòdicament i, en tot cas, en un termini 

que no pot ser superior a sis anys. 

5. La tramitació del Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears, a càrrec de la 

conselleria competent en matèria de medi ambient, ha de donar compliment a la 

normativa relativa a l’avaluació ambiental estratègica i ha de respectar els tràmits 

d’informació pública i audiència a les diferents administracions que en puguin resultar 

afectades i al públic interessat.  

 

Article 17.  Plans Insulars de Gestió de Residus no perillosos. 

1. Els Plans Insulars de Gestió de Residus no perillosos tindran el contingut determinat 

a l’apartat 1 de l’article 16. El seu àmbit territorial és estrictament l’insular i el seu àmbit 
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objectiu, tots els residus no perillosos classificats com a tals per la Llista Europea de 

Residus.  

2. El Govern de les Illes Balears, mitjançant una ordre del conseller competent en 

matèria de residus, establirà els objectius a què hauran de donar resposta els Plans 

Insulars de Gestió de Residus no perillosos, directrius pel què fa a les polítiques de 

gestió i un calendari per a la seva tramitació i aprovació, que haurà de ser comú a tots 

els Consells Insulars.  

3. Els Consells Insulars, en els respectius àmbits territorials, han d’elaborar un pla de 

finançament d’infraestructures de residus municipals i d’altres residus no perillosos, 

així com els programes de foment que considerin, i els han d’incorporar al respectiu 

Pla de Gestió de Residus no perillosos.  

4. La tramitació dels Plans Insulars de Gestió de Residus no perillosos ha de donar 

compliment a la normativa relativa a l’avaluació ambiental estratègica i ha de respectar 

els tràmits d’informació pública i audiència a les diferents administracions que en 

puguin resultar afectades i al públic interessat.  

5. Abans que siguin aprovats pels Consells Insulars, aquests han d’haver sol·licitat al 

departament competent en matèria de residus del Govern de les Illes Balears, un 

informe, que serà preceptiu i vinculant, sobre l’adequació dels plans als objectius i a 

les directrius continguts a l’ordre referida a l’apartat 2.  

6. Els Plans Insulars de Gestió de Residus no perillosos, una vegada aprovats per 

Acord del Ple dels Consells Insulars, han de ser elevats al Govern de les Illes Balears 

per tal que els incorpori al Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears. 

7. El Govern de les Illes Balears podrà requerir en qualsevol moment als Consells 

Insulars informació sobre l’estat de tramitació dels respectius plans de gestió de 

residus no perillosos i còpia de la documentació que estiguin elaborant. Els Consells 

Insulars hauran de donar resposta a tal petició en un termini màxim de 10 dies.  

8. El Govern de les Illes Balears, previ advertiment, podrà substituir al Consell Insular 

en l’exercici de la seva competència quan: 

a) El Consell Insular, en els treballs d’elaboració del respectiu Pla de Gestió de 

Residus no perillosos, incompleixi manifestament el contingut de l’ordre del 

conseller competent en matèria de medi ambient sobre objectius a complir 

referida a l’apartat 2.  

b) El Govern de les Illes Balears sigui notificat per l’Administració de l’Estat de 

l’inici per part de la Comissió Europea d’un procediment per incompliment de 

les obligacions derivades del Dret de la Unió Europea.   
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Article 18.  Plans Directors Sectorials de Residus. 

1. Els Plans Directors Sectorials de Residus tenen la naturalesa de plans directors 

sectorials d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 14/2000, de 21 de 

desembre, d’Ordenació Territorial, i tenen per objecte l’ordenació de les 

infraestructures i els equipaments de tractament de residus en els termes especificats 

a l’art. 12 de l’esmentada llei. La ubicació de les infraestructures necessàries atendrà a 

criteris de proximitat i deslocalització.  

2. S’estableixen dos tipus de plans directors sectorials en matèria de residus, els plans 

directors sectorials insulars de residus no perillosos i el pla director sectorial autonòmic 

de residus perillosos.  

3. Els Plans Directors Sectorials de Residus No Perillosos han de ser aprovats pels 

Consells Insulars i han de ser revisats periòdicament i, en tot cas, en un termini que no 

pot ser superior a sis anys. 

4. En cas de que el Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears prevegi 

infraestructures pel tractament de residus perillosos s’hauran de concretar mitjançant 

un Pla Director Sectorial de Residus Perillosos, que haurà de ser aprovat pel Govern 

de les Illes Balears i revisat periòdicament i, en tot cas, en un termini que no pot ser 

superior a sis anys.  

5. El procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels Plans Directors Sectorials 

de Residus ve determinat per la normativa d’ordenació territorial i per la normativa 

relativa a l’avaluació ambiental estratègica.  

6. Els Plans Directors Sectorials de Residus han de permetre l’assoliment dels 

objectius del Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears i han de respectar les 

determinacions dels respectius Plans Territorials Insulars. 

7. El planejament urbanístic s’ha d’ajustar a les determinacions establertes als Plans 

Directors Sectorials de Residus. 

8. Tant el Govern de les Illes Balears com els Consells Insulars podran incloure en la 

seva planificació instal·lacions mixtes per al tractament de residus perillosos i no 

perillosos, sempre que es compti amb un informe previ, vinculant, de l’altra part i 

prèvia encomana de gestió a l’Administració que s’hagi de fer càrrec de l’esmentada 

instal·lació. 

 

Article 19.  Programes municipals de prevenció i gestió de residus municipals. 

En el marc de la planificació autonòmica i dels plans directors sectorials, i en l’àmbit de 

les seves competències, els municipis, per si sols o agrupats, o les entitats en les que 

aquests hagin delegat les seves competències, hauran d’elaborar programes de gestió 

de residus municipals i programes de foment, que tindran una vigència màxima de sis 

anys. 
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Article 20.  Vinculació dels ens locals amb la planificació autonòmica.  

1. L’incompliment per part d’un ajuntament o de l’ens en qui aquest hagi delegat 

l’exercici de les seves competències de les previsions contingudes al Pla de Gestió de 

Residus de les Illes Balears en matèria de residus municipals pot comportar: 

a) La prohibició d’accés a ajuts econòmics o mesures de foment, en general; 

b) La substitució de l’ens local pel Govern de les Illes Balears o, per delegació 

d’aquest, pel Consell Insular, en l’exercici de la seva competència en el supòsit que 

l’incompliment de les determinacions de la planificació pugui afectar significativament 

l’assoliment dels objectius fixats per a la gestió dels residus domèstics en la 

planificació aprovada.  

2. Prèviament a l’adopció de les mesures relacionades a l’apartat 1,  l’òrgan competent 

del Govern de les Illes Balears ha d’haver emès un requeriment previ advertint a l’ens 

local de l’incompliment, de les possibles conseqüències i li ha d’haver atorgat un 

termini mínim d’un mes per adequar-se.  

 

TITOL III 

FONAMENTS DE LA GESTIO DE RESIDUS A LES ILLES BALEARS 

 

Article 21. Mesures de prevenció i de disminució de la condició de perillositat dels 

residus. 

1. Les Administracions de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències, als 

efectes d’assolir un major nivell de prevenció en la generació dels residus, entre 

d’altres mesures, han de: 

a) Fomentar l’ús de productes que siguin eficients en l’ús de recursos, duradors, 

reparables i reciclables. 

b) Fomentar la implantació de sistemes que promoguin activitats de reutilització, 

especialment respecte els residus d’aparells elèctrics i electrònics, roba i 

mobles. 

c) Reduir la generació de residus en processos relacionats amb la producció 

industrial, l’extracció de minerals i la construcció i la demolició, prenent en 

compte les millors tècniques disponibles. 

d) Fomentar la valorització interna dels residus. 

e) Establir criteris i la metodologia per la anàlisis del cicle de vida (ACV) dels 

productes.  
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f) Instaurar l’obligació d’informació als usuaris dels productes en tot allò que fa 

referència a la realització, reciclatges, mode de valorització o d’eliminació i 

riscos de contaminació que comporten els residus o la seva forma d’utilització. 

g) Fomentar la realització de les actuacions descrites en els anteriors apartats 

mitjançant subvencions o altres mesures de foment. 

h) Obligar les persones productores de residus a elaborar i remetre al Govern 

Balear un estudi de minimització en la producció de residus amb caràcter 

triennal. 

i) Incloure les condicions que es considerin adients per la prevenció en la 

producció de residus en els permisos ambientals per a l’exercici de l’activitat, 

en aplicació de les millores tècniques disponibles.   

j) Promoure la recerca, el desenvolupament i l’ús de tècniques ecològiques 

racionals i de tècniques de disseny de productes que suposin una reducció de 

l’impacte ambiental i de la generació de residus.  

k) Establir objectius qualitatius en la producció de residus.  

l) Incorporar criteris de prevenció en els procediments de contractació pública. 

2. Tot establiment públic o privat ha de tenir establerta la separació en origen dels 

seus residus. A tal efecte habilitaran els espais adients de superfície mínima 

necessària per ubicar els contenidors. Aquesta obligació s’haurà de contemplar 

necessàriament en els corresponents contractes de neteja.   

 

Article 22. Prohibició de les bosses de plàstic lleugeres o d’un sòl ús i venda de 

vaixelles d’un sòl ús. 

1. Els establiments comercials no podran utilitzar bosses de plàstic lleugeres d’un sol 

ús a partir d’1 de gener de 2019. Únicament podran usar bosses de plàstic 

biodegradables molt lleugeres sempre que es destinin a prevenir el malbaratament 

alimentari.   

2. A partir de l’1 de gener de 2020 resta prohibida la venda de plats, vasos, tasses de 

plàstic i safates alimentàries d’un sol ús fets de plàstic que no entrin dintre l’àmbit 

d’aplicació de la Directiva 94/62/CE, relativa a envasos i residus d’envasos, excepte 

aquells que siguin aptes pels compostatge domèstic i estiguin constituïts en tot o en 

part per material biodegradable. El Govern de les Illes Balears fixarà per decret la 

quantitat mínima de material biodegradable que hauran de tenir els vasos, les tasses, 

els plats i les safates abans referits.    
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Article 23. Sobre el malbaratament alimentari. 

1. El Govern de les Illes Balears ha de dur a terme actuacions encaminades a 

fomentar la reducció de la generació del malbaratament alimentari en la producció 

primària, en la transformació i fabricació, la venda minorista i altres tipus de distribució 

d’aliments, a restaurants i serveis alimentaris i també a les llars.  

2. El Govern de les Illes Balears promourà un pacte social per assolir una reducció 

efectiva i sensible del malbaratament alimentari. 

Aquest pacte social es concretarà en un Codi de Bones Pràctiques, amb la participació 

de tots els agents implicats, relatiu als excedents d’aliments amb l’objectiu de: 

a) Efectuar una diagnosi sobre el malbaratament alimentari a la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears.  

b) Millorar l’eficiència dels processos per reduir els excedents d’aliments aptes pel 

consum humà però no per la comercialització.   

c) Establir mecanismes perquè els excedents d’aquests productes siguin lliurats a 

organitzacions socials i distribuïts a persones que els necessitin.  

d) Contribuir a conscienciar a tota la cadena alimentària, des de productors a 

consumidors, de la necessitat d’un consum responsable i reduir el 

malbaratament alimentari. 

3. El Govern de les Illes Balears o el conseller competent en matèria de residus 

desenvoluparan, a través d’un decret o d’una ordre, la regulació que sigui 

necessària per evitar el malbaratament alimentari.  

 

Article  24. Responsabilitat ampliada del productor. 

1. La responsabilitat ampliada del productor es regula a la legislació bàsica de l’Estat i 

té per objectiu la prevenció en la generació, la disminució de la perillositat i 

l’organització de la gestió dels residus.  

2. Els productors que, tenint seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, 

per donar compliment a les obligacions establertes en el marc d’un sistema de 

responsabilitat ampliada optin per un sistema individual, hauran de presentar davant 

l’òrgan competent en matèria de residus del Govern de les Illes Balears una 

comunicació prèvia a l’inici de les activitats indicant el seu funcionament i les mesures 

que aplicaran pel compliment d’aquestes obligacions, que serà inscrita d’ofici al 

Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears.  

3. Els sistemes individuals i col·lectius de responsabilitat ampliada dels productors 

estan obligats a subministrar al Govern de les Illes Balears durant el primer trimestre 

de cada any informació sobre els residus gestionats, la relació d’entitats o empreses o, 

en el seu cas, d’entitats locals que realitzin la gestió dels residus i un informe dels 

pagaments a entitats o empreses en relació amb aquestes activitats. Aquestes dades, 
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que seran trameses electrònicament, podran concretar-se detalladament mitjançant 

una Ordre del conseller competent en matèria de medi ambient. 

4. Als acords o convenis signats amb els sistemes col·lectius de responsabilitat 

ampliada, es prendran com a referència de les dades relatives a població de les Illes 

Balears, les elaborades per l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT), en la seva 

darrera revisió així com l’IPH (Índex de Pressió Humana), pel període corresponent, 

serà la referència per a qualsevol qüestió relacionada amb els ingressos a percebre. 

5. Els sistemes de responsabilitat ampliada del productor hauran de complir els 

objectius de recollida i reciclatge previstos pels Plans de Gestió de les Illes Balears 

que els siguin aplicables i, als efectes de verificar-los adientment, hauran de 

subministrar les dades dels productes posats en el mercat de les Illes Balears pels 

productors als quals representin, desagregadament dels totals nacionals.    

6. Els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de residus d’envasos, en tots 

els casos, hauran de incloure, indistintament, tant els d’origen domiciliari com els 

d’origen comercial i/o industrial. 

 

Article 25. Altres sistemes de gestió de residus. 

1. Els Consells Insulars podran, en el seu respectiu àmbit territorial, establir a través 

dels Plans de Gestió de Residus no perillosos altres sistemes de gestió de residus 

com el de dipòsit, devolució i retorn en els supòsits en què a) es tracti de residus de 

difícil valorització o eliminació; b) es tracti de residus la perillositat dels quals exigeixi 

l’establiment d’aquest sistema per garantir la correcta gestió, c) quan no es compleixin 

els objectius de gestió fixats a la normativa vigent i d) per raons de protecció ambiental 

addicional.  

2. L’establiment d’aquests sistemes ha de justificar-se en la seva viabilitat tècnica i 

econòmica, ha de prendre en consideració el conjunt d’impactes ambientals i sobre la 

salut humana i ha de garantir el correcte funcionament del mercat interior, tot i atenent 

al fet insular com a peculiaritat diferencial de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears.   

3. El Govern de les Illes Balears elaborarà un estudi sobre la viabilitat i aspectes a 

tenir en compte en l’establiment d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn dels 

envasos que posarà a disposició dels Consells Insulars. 

 

Article 26. Recollida de residus, reciclatge, preparació per a la reutilització i 

valorització. 

1. Les Administracions, en l’àmbit de les seves competències, i als efectes de 

fomentar un reciclatge d’alta qualitat, han de promoure la recollida separada de 

residus.  
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2. El Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears establirà les diferents fraccions en 

què els productors o posseïdors de residus estan obligats a separar els residus 

generats o posseïts i preveurà els sistemes de recollida i les instal·lacions necessàries 

perquè aquesta separació pugui comportar un increment del reciclatge, de la 

preparació per a la reutilització i de la valorització als efectes de donar compliment als 

objectius fixats a l’article 2. La recollida separada haurà d’abastar, com a mínim, les 

fraccions de paper, metall, plàstic, vidre, matèria orgànica compostable, tèxtils i oli 

vegetal i s’haurà de preveure un sistema de classificació de residus de la construcció i 

demolició i, com a mínim, de fusta, àrids, metalls, vidre i guix.   

3. Les Administracions, en l’àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 

necessàries per fomentar la valorització material i, en segon terme energètica, dels 

residus biodegradables.   

4. Els ens locals hauran de dur a terme les actuacions necessàries per assegurar que 

els contenidors de recollida municipal en zona rústica per a nuclis petits de població 

aïllada s’adiguin estèticament amb el seu entorn, especialment en zones d’especial 

interès i protecció ambiental. 

 

Article 27. Deixalleries municipals. 

1. Tots els municipis han de garantir el servei de deixalleria als seus ciutadans, ja sigui 

de forma independent o mancomunada, per a la recollida de determinats residus 

d’origen domiciliari, havent-se d’incloure en els respectius instruments de planejament 

urbanístic, de conformitat amb el que estableixen els plans directors sectorials de 

residus no perillosos. 

A més de la recollida dels residus domèstics no subjectes a recollida domiciliaria, 

obligatòria i gratuïta per a tots els ciutadans, els ens locals podran preveure la recollida 

a les deixalleries d’altres residus d’origen comercial i/o industrial, d’oficines i serveis, si 

així ho estableixen les corresponents ordenances municipals, establint les taxes 

pertinents.  

2. Les deixalleries hauran de complir amb les prescripcions tècniques que siguin 

aprovades pel Govern de les Illes Balears i comptar amb les autoritzacions previstes 

per la normativa sectorial en matèria de residus. . 

3. Correspon als municipis, o a l’ens en qui aquests hagin delegat, regular les normes 

de funcionament de les deixalleries a través de les ordenances corresponents. 

4. Totes les deixalleries, ja sigui de forma independent o mitjançant acord amb altres 

centres, hauran d’incloure tant la recepció de residus destinats a la preparació per a la 

reutilització com les activitats necessàries a tal finalitat, al menys per a residus 

d’aparells elèctrics i electrònics, mobles, tèxtils i altres en que així es faci constar a la 

seva autorització.  
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Article 28.  Eliminació. 

1. Els residus han de ser sotmesos a un tractament previ abans de la seva eliminació, 

a no ser que aquest tractament no sigui viable tècnicament o no quedi justificat per 

raons de protecció de la salut humana i el medi ambient.  

2. Els dipòsits controlats i les plantes incineradores de residus han de complir amb les 

exigències establertes per la legislació bàsica estatal, que podran ser desenvolupades 

mitjançant un decret del Govern de les Illes Balears.  

 

TÍTOL IV 

REGIM ADMINISTRATIU DE LA PRODUCCIÓ, POSSESSIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 

Capítol I 

Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears. 

 

Article 29. Creació. 

Es crea el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, les dades 

del qual han de ser incorporades, quan procedeixi, al Registre de Producció i Gestió 

de Residus del Ministeri competent en matèria de medi ambient.  

 

Article 30. Contingut i finalitat. 

1. El Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, que és públic, 

recull les dades d’identificació de les persones físiques o jurídiques productores o 

gestores de residus a les Illes Balears, el motiu de registre o l’autorització 

administrativa atorgada. El seu contingut consta a l’Annex I d’aquesta Llei.  

2. La inscripció en el Registre té efectes declaratius i dona fe i publicitat davant tercers 

3. El Govern de les Illes Balears ha de permetre a la ciutadania l’accés a les dades 

contingudes al registre, significativament a través dels mitjans electrònics.   

4. La inscripció al Registre donarà lloc a l’assignació del Número d’Identificació Medi 

Ambiental (NIMA) a l’entitat, centre o instal·lació registrada, constituint la seva 

identificació com a autoritzat/registrat pel Govern de les Illes Balears als efectes 

escaients.   

 

Article 31. Baixa del Registre. 

Seran causa de baixa en el Registre les següents: 

a) La suspensió temporal o definitiva de l'activitat acordada per resolució ferma. 
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b) La comunicació del cessament de l'exercici de l'activitat que va determinar la 

inscripció en el Registre. 

c) L'incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a l'exercici de l'activitat 

previstos en disposicions específiques en matèria de residus.  

 

Capítol II 

De la producció i possessió inicial 

 

Article 32.  Obligacions dels productors de residus. 

Els productors de residus a les Illes Balears estan subjectes a les obligacions 

determinades per la legislació bàsica de l’Estat, a les contemplades en els preceptes 

següents i a aquelles que el Govern de les Illes Balears pugui establir 

reglamentàriament.  

 

Article 33. Estudis de minimització de la producció de residus. 

1. Els productors de residus estan obligats a elaborar i remetre al Govern Balear un 

estudi de minimització en la producció de residus cada quatre anys. Aquesta obligació 

serà inclosa per les Administracions competents com a condició dels permisos 

ambientals i d’activitats necessaris per a l’exercici de l’activitat.  

2. Les mesures de minimització s’han de planificar seguint l’ordre de prioritats de les 

polítiques en matèria de residus. 

3. Queden exemptes els productors de residus perillosos que, en cada centre,  

generen menys de 10 t/any i el productors de residus no perillosos que, en cada 

centre, generin menys de 1.000 t/any.   

4. Els productors hauran de presentar el primer estudi de minimització davant l'òrgan 

ambiental competent, transcorregut un any des de la posada en funcionament de 

l'activitat i, posteriorment, amb una periodicitat de quatre anys. 

5. L’estudi haurà d’elaborar-se per centre productor i reflectir el compromís de 

l’activitat de reduir la generació de residus en la mesura de les seves possibilitats. 

6. En cas que una activitat compti amb diversos centres de treball  a la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, la persona o entitat titular podrà elaborar un pla de 

minimització de manera conjunta per a tots ells, sempre que les característiques de 

l'activitat així ho permetin.  

7. El contingut de l’estudi haurà de contenir com a mínim les dades següents: 

a) Dades d’identificació de l’empresa i del centre productor. 

b) Identificació dels residus generats (codi LER).  
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c) Relació de cada tipus de residu amb el procés productiu que els genera.  

d) Quantificació dels residus generats per unitat de producció de béns o serveis 

associats.  

e) Identificació i selecció de mesures per minimitzar els residus quantificats i 

proposta de índexs a utilitzar per fer-ne el seguiment.  

f) Avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures seleccionades.  

g) Planificació de la implantació de les mesures i objectius a assolir per els 

següents quatre anys.  

h) Grau de compliment dels objectius en els quatre anys previs (si escau)  

 

Capítol III 

Dels gestors de residus 

 

Article 34. Remissió normativa   

1. Es faculta al Govern de les Illes Balears per dictar la normativa que reguli el 

procediment d’atorgament d’autoritzacions d’instal·lacions de gestió de residus, 

incloses les activitats no permanents, i el dipòsit d’avals i garanties financeres.  

2. Es faculta el Govern de les Illes Balears per regular la gestió dels residus de 

construcció i demolició i la seva possible valorització en pedreres i espais 

degradats, la gestió dels vehicles fora d’ús i dels llots resultants del procés de 

depuració d’aigües residuals urbanes.  

 

Capítol IV 

Del trasllat i moviment de residus 

 

Article 35. Trasllat de residus.  

1. El Govern de les Illes Balears podrà prohibir les entrades de residus provinents d’un 

Estat membre de la Unió Europea destinats a les incineradores classificades com a 

valorització quan aquest fet tingui com a conseqüència que els residus de les Illes 

Balears hagin de passar a ser eliminats o hagin de ser tractats d’una manera no 

compatible amb el Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears.  

L’adopció d’aquesta decisió haurà de ser comunicada al Ministeri competent en 

matèria de medi ambient.  

2. Els trasllats de residus entre comunitats autònomes que tinguin com a origen o destí 

les Illes Balears es regularan per les disposicions contingudes a la legislació bàsica 
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estatal i en la forma que es determini per part del Ministeri competent en matèria de 

medi ambient, havent de garantir el compliment d’objectius.  

 

Article  36. Moviment de residus dins les Illes Balears. 

A les Illes Balears, i pels moviments de residus, són d’aplicació les disposicions 

contingudes al Real Decret 180/2015 o normativa que el substitueixi relatives al trasllat 

de residus entre Comunitats Autònomes.  

 

TÍTOL V 

SÒLS CONTAMINATS I DEGRADATS 

Capítol I 

Disposicions generals 

 

Article 37. Competències en matèria de sòls degradats i contaminats. 

1. La present Llei estableix el règim jurídic aplicable als sòls contaminats i sòls 

degradats existents a l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

2. Les competències en aquest àmbit i en els termes establerts a la legislació bàsica 

de l’Estat seran exercides per la Conselleria competent en matèria de medi ambient i 

residus del Govern de les Illes Balears. 

3. Correspon al titular de la direcció general competent en matèria de residus iniciar i 

resoldre els procediments de declaració de sòls degradats i contaminats, aprovar els 

projectes de recuperació i desclassificar els sols que han deixat d’estar contaminats. 

Correspon també al titular de la mateixa direcció general l’aprovació dels programes 

de control i seguiment i plans de millora de sòls degradats.   

 

Article 38. Inventari de sòls degradats i contaminats. 

1. En compliment de legislació bàsica en matèria de residus, es crea l’Inventari de sòls 

degradats i contaminats de les Illes Balears, el qual comptarà amb quatre seccions: 

i. Registre de sòls degradats  

ii. Registre de sòls contaminats 

iii. Registre de recuperacions voluntàries 

iv. Registre de sòls recuperats 

Cadascun d’aquests registres contindran, com a mínim, la informació que es recull a 

l’Annex IV, i tota aquella de caire ambiental relativa a l’emplaçament. 
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2. L’inventari serà administrat pel departament competent en matèria de residus de la 

conselleria competent en matèria de medi ambient i serà d’accés públic, els termes 

que estableix la normativa vigent en matèria d’accés a la informació en matèria de 

medi ambient. 

 

Article 39. Nivells genèrics de referència per a metalls pesants a les Illes Balears. 

La relació de contaminants i nivells genèrics de referència de metalls en sòls per a la 

protecció de la salut humana en el territori de les Illes Balears s’estableix en l’Annex V. 

 

Article 40. Subjectes obligats i establiment de fiances. 

1. L’òrgan competent en matèria de sòls contaminats de les Illes Balears, de forma 

justificada, podrà requerir a càrrec del presumpte causant i/o de l’actual propietari o 

posseïdor d’un sòl presumptament degradat en motiu de les activitats anteriorment 

desenvolupades en el mateix, la realització d’investigacions de camp i de detall als 

efectes de determinar si constitueixen un risc per a la salut de les persones o el medi 

ambient. 

2. Aquestes actuacions, així com les posteriors de descontaminació que pertoquin, no 

es podran finançar amb càrrec a despesa pública, salvo aquelles que hagin d’esser 

motiu d’execució subsidiària. 

3. Les persones causants de la contaminació d’un emplaçament resten obligades a 

recuperar-lo en funció de l’ús urbanístic vigent existent quan es va produir la 

contaminació, de manera que no es poden requerir mesures de sanejament 

complementàries derivades d’un nou ús del sòl, llevat que hagi estat promogut per 

elles mateixes. En tot cas, és el promotor del nou ús qui ha d’adoptar les mesures 

addicionals de recuperació.  

4. Quan es consideri necessari, la resolució de declaració d’un sòl com a degradat o 

contaminat pot exigir la constitució d’avals, fiances o altres garanties suficients per tal 

d’assegurar el compliment de les obligacions de recuperació establertes en cada cas. 

 

Article 41. Inici del procediment. 

1. En base als Informes preliminars de situació i Informes de situació establerts en el 

RD 9/2005 o en base a altres fonts disponibles, sempre que existeixin indicis 

fonamentats de contaminació, l’òrgan competent en matèria de sòls contaminats 

exigirà al titular d’una activitat, o en el seu cas, al propietari del sòl, la realització d’una 

anàlisi de qualitat del sòl en els termes i paràmetres que s’estableixin. 

Aquesta, realitzada per una empresa acreditada, a proposta de l’obligat i baix 

supervisió de l’òrgan competent, identificarà els possibles focus de contaminació, tipus 

i quantitats de contaminants presents i la delimitació de les àrees afectades, tant en la 
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vertical com en l’horitzontal, incloent la realització d’un mostreig suficient de sòls i 

d’aigües. 

2. En funció dels resultats obtinguts, l’òrgan competent podrà determinar, de manera 

raonada i justificada, l’ampliació de l’abast d’aquesta investigació. 

3. Els resultats s’avaluaran i interpretaran comparant-los amb els nivells genèrics de 

referència establerts en el RD 9/2005 i en els nivells genèrics de referència per a 

metalls pesants establerts en l’Annex V de la present Llei, essent objecte d’una 

valoració detallada dels riscs que puguin suposar quan concorri alguna de les 

circumstàncies de l’Annex IV del RD 9/2005. En tal cas es tindrà en compte l’ús més 

restrictiu d’aquells que es puguin preveure pel sòl en qüestió.  

4. Quan els resultats de la valoració detallada de risc determinin que el risc és 

inacceptable per a la salut humana o els ecosistemes, se seguirà la tramitació 

específica per a sòls contaminats. En cas que la valoració detallada del risc determini 

que és acceptable per a la salut humana o els ecosistemes, emperò s’hagin obtingut 

valors superiors als nivells de referència per a algun o alguns dels paràmetres 

analitzats, se seguirà la tramitació específica per a sòls degradats. 

5. En casos excepcionals, per tractar-se de zones d’especial vulnerabilitat, valor 

ambiental, etc., de forma motivada, es podrà requerir la realització de determinades 

actuacions de neteja fins i tot per aquells espais degradats en que el sòl presenti 

valors de contaminants superiors als de fons però inferiors als nivells genèrics de 

referència.  

6. En qualsevol cas, d’acreditar-se la presència de components perillosos procedents 

de l’activitat humana, s’iniciarà el procediment pertinent en el que, l’òrgan competent, 

podrà ordenar l’adopció de les mesures necessàries en cas de risc greu per a la salut 

de les persones o el medi ambient així com fixar els terminis adients per a la 

presentació del corresponent  projecte de recuperació voluntària. 

 

Capítol II 

Recuperació voluntària 

 

Article 42. Recuperació voluntària. 

1. Atenent al que estableix l’article 38 de la Llei 22/2011, un cop realitzada la 

notificació d’inici del procediment, el subjecte obligat a la recuperació del sòl afectat 

podrà manifestar la seva intenció de dur a terme la seva recuperació voluntària. 

En tal cas haurà de presentar, sense perjudici de les mesures adoptades en l’inici del 

procediment i en el termini màxim establert en aquell, un projecte de sanejament i 

recuperació del terreny afectat. 
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2. Si en aquest termini, l’obligat no ha presentat el projecte esmentat, s’entendrà que 

no vol fer ús de la recuperació voluntària i es continuarà amb el procediment obligatori. 

3. El projecte de recuperació voluntària haurà de comptar amb aprovació expressa per 

part l’òrgan instructor del procediment, la qual establirà els valors objectiu a assolir. Si 

no s’ha executat totalment i satisfactòriament en els terminis establerts per dita 

aprovació, s’entendrà desestimada la petició de recuperació voluntària i s’iniciarà el 

procediment que pertoqui de recuperació obligatòria. 

4. Aquest procediment es notificarà als causants de la contaminació, als propietaris 

registrals del sòl, al posseïdor i posseïdors en cas que no siguin els mateixos, a 

l’ajuntament o ajuntaments afectats en els quals es localitzi la contaminació, a l’òrgan 

competent en matèria d’aigües superficials i subterrànies i a qualsevol altre organisme 

que pugui veure’s afectat en l’àmbit de les seves competències; així com a qualsevol 

persona que es consideri interessada en els termes prevists en la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

5. L’aprovació d’un projecte de recuperació voluntària serà motiu de registre en 

l’inventari de sòls degradats i contaminats de les Illes Balears. 

6. Duta a terme de forma satisfactòria la recuperació ambiental del sòl afectat d’acord 

amb el projecte aprovat, i després d’informe i certificació emesa per entitat acreditada, 

l’òrgan competent així ho farà constar en el registre abans esmentat.  

 

Capítol III 

Recuperació obligatòria de sòls contaminats 

 

Article 43. Declaració de sòls contaminats.  

1. Quan, a conseqüència de l’anàlisi de la qualitat del sòl, de la valoració de riscs, o en 

els supòsits prevists en l’Annex III del RD 9/2005, així correspongui, s’iniciarà 

motivadament el procediment de declaració de sòl contaminat. 

2. L’òrgan competent en matèria de sòls notificarà el procediment als causants de la 

contaminació, als propietaris registrals del sòl, al posseïdor i posseïdors en cas que no 

siguin els mateixos, a l’ajuntament o ajuntaments afectats en els quals es localitzi la 

contaminació, a l’òrgan competent en matèria d’aigües superficials i subterrànies i a 

qualsevol altre organisme que pugui veure’s afectat en l’àmbit de les seves 

competències; així com a qualsevol persona que es consideri interessada en els 

termes prevists en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

3. La proposta de resolució serà remesa als interessats i a l’Ajuntament respectiu on 

se situï el terreny o terrenys objecte de la declaració, atorgant-los un termini de 15 dies 

perquè presentin les al·legacions que considerin oportunes. 
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4. La resolució mitjançant la que es declari un sòl contaminat inclourà, com a mínim, la 

següent informació: 

a) Dades generals de identificació del sòl: denominació de l’emplaçament, adreça, 

municipi, referència cadastral, dades registrals  i ús de l’emplaçament. 

b) Dades específiques: causants de la contaminació si es troben identificats, 

activitat o activitats desenvolupades, posseïdors i propietaris actuals, superfície 

afectada, contaminants presents. 

c) Dades relatives a la recuperació ambiental: obligat principal i subsidiaris a 

realitzar les tasques de neteja i recuperació, actuacions necessàries per dur a 

terme la neteja i terminis en què els obligats hauran de presentar una proposta 

detallada de Pla de neteja i recuperació del indret afectat. 

d) Suspensió dels drets d’edificació i usos en cas que resultin incompatibles amb 

les mesures de neteja que resultin necessàries per a la recuperació del 

terrenys afectats. 

e) Garanties financeres que assegurin el compliment de les obligacions de 

recuperació. 

 

Article 44. Efectes de la declaració de sòl contaminat. 

1. La declaració d’un sòl com a contaminat obligarà als responsables a realitzar les 

operacions de neteja, descontaminació i recuperació ambiental que s’hi estableixin en 

la forma i termini dictats. Aquesta obligació podrà exigir-se qualsevol sigui el període 

transcorregut des que es produí la contaminació. 

2. Els responsables presentaran una proposta de Pla de neteja i recuperació que 

inclourà de forma detallada les actuacions que es duran a terme juntament amb un 

termini d’execució, i que haurà de ser aprovat per l’òrgan competent en matèria de 

sòls contaminats. Aquesta aprovació inclourà els valors objectius a assolir. 

Els productes lliures no aquosos que es detectin en el medi s’han d’extreure en tots els 

casos i han d’esser gestionats d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus, 

ja que constitueixen un focus actiu de contaminació. 

3. De no acceptar-se l’anterior Pla, la recuperació es durà a terme en els termes i 

terminis que dicti l’Administració. 

4. La fermesa de la declaració d’un sòl com a contaminat determinarà la seva inclusió 

automàtica en el  Registre de sòls contaminats. 

5. Les operacions de neteja i recuperació dels sòls contaminats s’efectuaran de 

conformitat  a l’establert a l’article 7 del RD 9/2005, amb l’abast i contingut establert en 

l’Annex IV del mateix decret. 
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Article 45. Desclassificació d’un sòl contaminat. 

1. Una vegada realitzades les mesures de neteja i recuperació dels sòls contaminats, 

els subjectes responsables de la recuperació presentaran un informe elaborat per una 

entitat acreditada en el qual es certifiqui que la contaminació romanent es tradueix en 

nivells de risc acceptables per a l’ús previst del sòl i es troba en valors inferiors als dels 

objectius a assolir aprovats.  

2. Un sòl deixarà de tenir la condició de contaminat per a un determinat ús una vegada 

sigui ferma la resolució administrativa que així ho declari, després de la comprovació 

de les actuacions de recuperació practicades, segons l’anterior. 

3. La declaració administrativa de desclassificació d’un sòl com a contaminat tindrà 

com efectes: 

a) L’exclusió del Registre de sòls contaminats. 

b) La sol·licitud al Registre de la Propietat de la cancel·lació de la nota marginal de 

declaració de sòl contaminant, mitjançant certificació expedida per la direcció 

general competent en matèria de sòl contaminants, a la qual s’hi incorporarà la 

resolució administrativa de desclassificació. 

 

Capítol IV 

Recuperació obligatòria de sòls degradats 

 

Article 46. Declaració de sòl degradat. 

1. Quan a conseqüència de l’anàlisi de la qualitat del sòl s’obtinguin valors dels 

paràmetres contaminants per sobre dels nivells de genèrics de referència, malgrat de 

la valoració detallada del risc en resulti un risc acceptable per a la protecció de la salut 

humana o els ecosistemes, de forma motivada l’òrgan ambiental podrà resoldre la 

necessitat de restablir l’emplaçament al seu estat original, mitjançant un procediment 

de declaració de sòl degradat. 

2. L’òrgan competent en matèria de sòls notificarà el procediment als causants de la 

contaminació, als propietaris registrals del sòl, al posseïdor i posseïdors en cas que no 

siguin els mateixos, a l’ajuntament o ajuntaments afectats en els quals es localitzi la 

contaminació, a l’òrgan competent en matèria d’aigües superficials i subterrànies i a 

qualsevol altre organisme que pugui veure’s afectat en l’àmbit de les seves 

competències; així com a qualsevol persona que es consideri interessada en els 

termes prevists en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

3. La proposta de resolució serà remesa als interessats i a l’Ajuntament respectiu on 

se situï el terreny o terrenys objecte de la declaració, atorgant-los un termini de 15 dies 

perquè presentin les al·legacions que considerin oportunes. 
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4. La resolució mitjançant la que es declari un sòl degradat inclourà, com a mínim, la 

següent informació: 

a) Dades generals de identificació del sòl: denominació de l’emplaçament, adreça, 

municipi, referència cadastral, dades registrals  i ús de l’emplaçament. 

b) Dades específiques: causants de la contaminació si es troben identificats, 

activitat o activitats desenvolupades, posseïdors i propietaris actuals, superfície 

afectada, contaminants presents. 

c) Dades relatives a la recuperació ambiental: obligat principal i subsidiaris a 

realitzar les tasques de neteja i recuperació, actuacions necessàries per dur a 

terme la neteja i terminis en què els obligats hauran de presentar una proposta 

detallada de Pla de neteja i recuperació del indret afectat. 

d) Suspensió dels drets d’edificació i usos en cas que resultin incompatibles amb 

les mesures de neteja que resultin necessàries per a la recuperació del 

terrenys afectats. 

e) Garanties financeres que assegurin el compliment de les obligacions de 

recuperació. 

 

Article 47. Efectes de la declaració de sòl degradat. 

1. La declaració d’un sòl com a degradat obligarà als responsables a realitzar les 

operacions de neteja, descontaminació i recuperació ambiental que s’hi estableixin en 

la forma i termini dictats. Aquesta obligació podrà exigir-se qualsevol sigui el període 

transcorregut des que es produí la contaminació. 

2. Els responsables presentaran una proposta de Pla de neteja i recuperació que 

inclourà de forma detallada les actuacions que es duran a terme juntament amb un 

termini d’execució, i que haurà de ser aprovat per l’òrgan competent en matèria de 

sòls contaminats. Aquesta aprovació inclourà els valors objectius a assolir. 

Els productes lliures no aquosos que es detectin en el medi s’han d’extreure en tots els 

casos i han d’esser gestionats d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus, 

ja que constitueixen un focus actiu de contaminació. 

3. De no acceptar-se aquest, la recuperació es durà a terme en els termes i terminis 

que dicti l’Administració. 

4. La fermesa de la declaració d’un sòl com a degradat determinarà la seva inclusió 

automàtica en el  Registre de sòls degradats. 

5. Els responsables de la descontaminació i recuperació respondran segons queda 

establert a l’article 36 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats. 

6. Les despeses de neteja i recuperació de sòls degradats correran a càrrec de 

l’obligat o obligats, en cada cas, a realitzar dites operacions. 
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Article 48. Desclassificació d’un sòl degradat. 

1. Una vegada realitzades les mesures de neteja i recuperació dels sòls degradats, els 

subjectes responsables de la recuperació presentaran un informe elaborat per una 

entitat acreditada en el qual es certifiqui que la contaminació romanent es troba en 

valors inferiors als dels objectius a assolir aprovats.  

2. Un sòl deixarà de tenir la condició de degradat una vegada sigui ferma la resolució 

administrativa que així ho declari, després de la comprovació de les actuacions de 

recuperació practicades, segons l’anterior. 

3. La declaració administrativa de desclassificació d’un sòl com a degradat tindrà com 

efecte la seva exclusió del Registre de sòls degradats de les Illes Balears. 

 

TÍTOL VI 

INFORMACIÓ SOBRE RESIDUS 

 

Article 49.  Informació sobre residus. 

1. El Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració dels Consells Insulars i de les 

entitats locals, recopilarà i mantindrà actualitzada la informació sobre la gestió dels 

residus en tot l’àmbit de la comunitat autònoma. Aquesta informació ha d’incloure totes 

les infraestructures disponibles i, per cada una d’elles, la quantificació i caracterització 

dels residus entrants i sortints, els tractaments realitzats i destins concrets de 

valorització o eliminació dels residus. 

2. Mitjançant Ordre del conseller competent en matèria de medi ambient es podran 

establir i regular procediments i formats de la informació a subministrar pels diferents 

agents, que es recaptarà i estarà disponible digitalment.  

3. El Govern de les Illes Balears, anualment, farà pública la informació sobre el nivell 

de compliment dels objectius fixats al Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears.  

 

Article 50.  Obligació de subministrament d’informació 

1. Els productors i els gestors de residus, siguin perillosos o no, estan obligats a 

presentar durant el primer trimestre de l’any les dades relatives als residus produïts i 

gestionats durant l’any anterior.  

2. El Govern de les Illes Balears, als efectes de poder fer el seguiment del nivell de 

consecució dels objectius establerts en aquesta llei i a la planificació de residus, i per 

poder donar compliment a les obligacions d’informació cap a l’Estat espanyol o la Unió 

Europea, pot establir obligacions addicionals d’informació als productors i gestors de 
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residus a través de disposicions de caràcter general o bé directament en els títols 

habilitants per l’exercici de l’activitat. 

3. Els Consells Insulars i els ens locals, durant el primer trimestre de l’any, han de 

remetre al Govern de les Illes Balears un informe sobre la situació i gestió dels residus 

gestionats l’any anterior en el seu àmbit competencial, incloent les dades 

desglossades segons el model de l’Annex VI. 

4. Els productors de residus comercials no perillosos i de residus industrials 

assimilables que no estiguin adscrits a un servei de recollida i tractament d’adscripció 

obligatòria, remetran la informació requerida als ens locals que la integraran i 

presentaran conjuntament amb la seva.  

5. Als efectes esmentats, en qualsevol moment, el departament competent en matèria 

de residus del Govern de les Illes Balears podrà requerir a qualsevol dels agents 

esmentats, la informació de que disposin en relació a la producció o gestió de residus. 

 

Article 51. Transparència, accés a la informació i participació 

1. El Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars i els municipis, en l’àmbit de les 

seves competències, garantiran els drets d’accés a la informació i de participació en 

matèria de residus en els termes previstos en la normativa aplicable.  

2. El Govern de les Illes Balears, anualment, farà pública la informació sobre el nivell 

de compliment dels objectius fixats al Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears. 

 

TÍTOL VII 

INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR 

Capítol I 

Vigilància, control i inspecció 

 

Article 52.  Atribucions. 

1. Els òrgans de les administracions públiques, en l'àmbit de les competències 

corresponents, han de vetllar per l'observança de la legislació sectorial en matèria de 

residus.  

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, als consells 

insulars, als ajuntaments o ens en qui hagin delegat, la inspecció vigilància i control del 

compliment d'aquesta Llei i les seves disposicions de desenvolupament, tot això sense 

perjudici de les competències que altres òrgans tinguessin atribuïdes per aplicació de 

la normativa vigent. 

3. Per això, disposen de les facultats següents:  
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a) Accedir lliurament, prèvia acreditació, i sense necessitat d’una notificació 

prèvia, a les instal·lacions i dependències on es desenvolupi l’activitat 

inspeccionada.  

b) Requerir tota la documentació que es consideri necessària relacionada amb el 

motiu de la inspecció, obtenint-ne còpies o reproduccions. 

c) Prendre o treure les mostres que es considerin necessàries relacionades amb 

el motiu de la inspecció. 

d) Practicar les proves, investigacions o exàmens necessaris per comprovar 

directament el compliment de la normativa en matèria 

 

Article 53. Activitats subjectes a inspecció. 

1. Les persones que duen a terme operacions de tractament de residus, les que 

recullin o transportin residus amb caràcter professional, els agents i negociants i els 

establiments i empreses que produeixen residus estan subjectes a les inspeccions que 

les autoritats competents estimin adequades.  

2. Tindran el deure de col·laborar i facilitar al personal inspector les tasques pertinents 

i, especialment, les previstes en l’apartat 3 de l’article 52. 

 

Article 54. Personal inspector. 

1. Les actuacions inspectores es duran a terme per funcionaris que ocupin llocs de 

treball que tinguin atribuïdes funcions en matèria d’inspecció o de residus. Les 

persones que realitzin tasques d’inspecció tindran el caràcter d’agent de l’autoritat i 

estaran facultades per accedir a aquells llocs i instal·lacions on es desenvolupin les 

activitats regulades en aquesta llei, prèvia identificació i sense necessitat de previ avís. 

Els fets constatats per ells i formalitzats en acta d’inspecció gaudiran de presumpció 

de certesa a efectes probatoris. 

2. En l’exercici de les seves funcions, el personal inspector pot sol·licitar la 

col·laboració d’altres agents de l’autoritat com ara els cossos de seguretat de l’Estat, i 

pot ser auxiliat per personal funcionari. Els inspectors podran, per a l'acompliment de 

les seves funcions, anar acompanyats d'assessors tècnics degudament identificats i 

autoritzats per qui sigui titular del òrgan competent de la inspecció i, en cap cas, 

tindran consideració d'agents de l'autoritat. Aquest personal estarà obligat a guardar 

secret respecte a les dades i informacions que tingués coneixement en l'exercici 

d'aquestes funcions. 
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Article 55. Entitats col·laboradores. 

1. El personal de les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient pot realitzar 

tasques d’inspecció i control de les instal·lacions de gestió de residus i emetre 

certificacions relacionades amb el compliment de les condicions establertes en la 

normativa que les afecta o en les seves respectives autoritzacions, si bé no tenen 

caràcter d’agent de l’autoritzat i les seves declaracions no gaudeixen de presumpció 

de veracitat. 

2. Quan així ho determini l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears es podrà 

requerir dels interessats la necessitat de que determinades certificacions o 

investigacions de camp hagin de fer-se necessàriament per part d’entitats acreditades 

en la matèria. 

 

Article 56. Actes d’inspecció. 

1. De tota visita d’inspecció s’aixecarà un acta descriptiva dels fets, i en especial, dels 

que poden ser constitutius d’infracció administrativa, i es faran constar les 

observacions que realitzi el responsable de l’activitat. S’hauran de recollir les possibles 

irregularitats detectades i documentar les actuacions desenvolupades per la inspecció 

orientades a avaluar l’eficàcia de les condicions imposades per l’exercici de l’activitat. 

2. L’acta d’inspecció amb les formalitats exigides gaudirà de presumpció de veracitat i 

tindrà valor probatori, sense perjudici de les altres proves que els interessats puguin 

aportar en defensa dels seus interessos. L'acta haurà d'anar signada per l'agent 

inspector i es lliurarà còpia de la mateixa a l'interessat. 

3. Les actes d’inspecció es podran complementar amb un informe posterior quan sigui 

necessari valorar el compliment de la normativa, els resultats dels mostrejos, o en 

general, quan hagin de realitzar-se valoracions posteriors dels fets comprovats en la 

inspecció. 

 

Article 57. Plans d’inspecció. 

1. Els òrgans competents per realitzar les tasques d’inspecció en matèria de residus, 

garantiran que totes les instal·lacions o activitats que disposen d’una autorització en 

matèria de residus diferent a l’autorització ambiental integrada regulada a la Llei 

estatal 16/2002, estiguin cobertes per un pla d’inspecció. La periodicitat de la seva 

revisió i actualització serà establerta per cadascun dels òrgans competents. 

2. Els plans d’inspecció han d’estar a disposició del públic, entre altres, pels mitjans 

electrònics, sense més limitació que les establertes en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, 

per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i 

d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. 
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Capítol II 

Règim sancionador 

 

Article 58. Infraccions. 

1. A més de les infraccions tipificades per normativa bàsica estatal i les seves normes 

de desenvolupament tenen la consideració d’infracció, en l’àmbit de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears, les següents:  

a) Infracció molt greu: 

i. La posada en funcionament d’instal·lacions, aparells, instruments mecànics o 

vehicles precintats.  

ii. La reincidència en infraccions greus. 

b) Infracció greu: 

i. L’incompliment del requeriment de reparació de la situació alterada, restauració o 

d’adopció de mesures efectuades per l’Administració a les persones responsables de 

la regeneració de sòls degradats i d’abocaments de residus. 

ii. L’incompliment de l’obligació de presentació del programa de neteja i sanejament a 

que es refereix els articles 42, 44 i 47 en relació als sòls degradats o contaminats. 

iii. L’incompliment de l’obligació de retirada del producte lliure no aquós existent en el 

medi un cop ha estat requerida per l’Administració. 

iv. La reincidència en infraccions lleus. 

c) Infraccio lleu: 

i. La demora no justificada en l’aportació de documentació que sigui requerida per 

l’administració d’acord amb la normativa aplicable, en les estipulacions contingudes a 

les autoritzacions o que hagin d’acompanyar les comunicacions. 

ii. L’incompliment del requeriment de portar a terme els estudis d’investigació i l’anàlisi 

de risc necessaris per a determinar l’existència d’un sòl contaminat. 

iii. La no presentació, en els terminis requerits, de la documentació exigida per les 

Directives europees i normes bàsiques estatals als efectes de vigilància del 

compliment d’objectius i que poden donar lloc a procediments sancionadors per la 

Unió europea. 

iv. L’abandonament fet per persones particulars d’objectes, residus, o altres deixalles 

fora dels llocs habilitats i autoritzats. 

v. El dipòsit de residus en contenidors aliens als del terme municipal propi.  

vi.La no comunicació d’actuacions de neteja en sòls degradats o contaminats. 
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2. Els ens locals, en l’àmbit de les seves competències, a través de les ordenances, 

han de tipificar les corresponents infraccions i sancions, tot ajustant la classificació de 

les infraccions, les sancions, el procediment i altres requisits a allò que estableix tant la 

normativa bàsica estatal com aquesta llei. 

 

Article 59. Sancions. 

1. El règim de sancions aplicables, és el regulat a la legislació bàsica de l’Estat en 

matèria de residus i sòls contaminats a excepció de les multes, que s’estableixen en 

els següents imports:  

Infraccions lleus: de 300 euros fins a 9.000 euros. 

Infraccions greus: de 9.001 euros fins a 300.000 euros. 

Infraccions molt greus: a partir de 300.001 euros fins a 1.750.000 euros. 

2. La multa podrà assolir fins el doble del benefici obtingut si a conseqüència de la 

comissió de la infracció l’infractor obté un benefici quantificable. En aplicació d’aquest 

criteri, l’import de la multa pot superar els límits màxims establerts en l’apartat 1 pels 

diferents tipus d’infraccions.   

3. En els casos en què la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, el reconeixement 

de la responsabilitat per part de l’infractor i el pagament voluntari, en ambdós casos 

abans del dictat de la resolució, comportarà una reducció de l’import a abonar en els 

termes establerts a la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques.    

 

Article 60. Graduació de les sancions. 

1. Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint en compte 

criteris objectius i subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament  

2. 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) La superfície afectada i el seu deteriorament. 

e) El volum, la quantitat i la naturalesa dels residus i també la superfície afectada i 

el seu deteriorament. 

f) La reparació de la realitat fàctica i el restabliment de la legalitat infringida. 

g) El benefici derivat de l’activitat infractora. 

h) L’incompliment dels advertiments previs, si s’han produït. 
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3. Són criteris subjectius els següents: 

a) El grau de malícia de la persona causant de la infracció, intencionalitat i 

reiteració. 

b) El grau de participació en el fet infractor. 

c) La capacitat econòmica de la persona infractora. 

d) La reincidència. 

 

Article 61. Potestat sancionadora. 

1. El Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars i els municipis exerciran la 

potestat sancionadora en matèria de residus en funció de les competències que tenen 

atribuïdes.  

2. En els casos en què la potestat sancionadora correspongui al Govern de les Illes 

Balears, aquesta serà exercida per:  

El director/a general competent en matèria de residus, per les infraccions lleus i greus.  

El conseller competent en matèria de medi ambient, per les infraccions molt greus.  

3. Els ens locals exerciran la potestat sancionadora en el supòsit d’abandonament, 

abocament o eliminació no autoritzats dels residus la recollida i gestió dels quals els 

correspongui i en el supòsit del seu lliurament sense complir les condicions previstes a 

les ordenances municipals reguladores.  

 

Article 62. Concurrència de sancions i publicitat. 

1. En cas de concurrència d’infracció a diferents lleis baix competència de la mateixa 

Conselleria, en aplicació de l’article 52.3 de la Llei 22/2011, es tramitarà l’expedient 

per part del Servei Jurídic de la Conselleria, imposant-se, previ informe de cada 

departament afectat, la sanció de major gravetat. 

2. Quan el suposat fet infractor, denunciat per un particular o pel cos d’Agents de Medi 

Ambient, i en tot cas corroborat per aquests, es sospiti constitutiu d’un presumpte 

delicte ecològic, n’informarà el servei competent en matèria de residus; qui remetrà les 

seves conclusions a la Secretaria General de la Conselleria per la seva tramitació, 

prèvia consulta al Servei Jurídic, al Ministeri Fiscal. 

3. Seguint la previsió de l’article 56 de la llei 22/2011, en el cas de infraccions greus i 

molt greus, el Govern de les Illes Balears farà publiques pels mitjans de comunicació 

que consideri adients les resolucions fermes dels expedients sancionadors resolts i les 

sancions imposades als seus infractors. 
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Disposició addicional primera. Mitjans per assegurar el compliment de la llei.  

En un termini màxim de 24 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i als efectes 

d’assegurar-ne el seu compliment, el Govern de les Illes Balears durà a terme les 

actuacions necessàries per proveir de la dotació de recursos i llocs de feina suficients 

al servei competent en matèria de residus i sòls contaminats, actualment adscrit a la 

direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria 

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Aquests s’incorporaran al catàleg de llocs de 

feina de la comunitat autònoma de les Illes Balears en la primera modificació que se’n 

faci. 

 

Disposició addicional segona. Tramitació electrònica i registres informàtics. 

1. La tramitació dels procediments administratius i el compliment de les obligacions 

d’informació continguts en aquesta llei s’ha de dur a terme per via electrònica.  

2. Els registres regulats en aquesta Llei són públics. Qualsevol persona física o 

jurídica pot conèixer el contingut de les inscripcions practicades, amb les restriccions 

establertes per la normativa relativa a la protecció de dades personals. 

 

Disposició addicional tercera. Subproductes i fi de la condició de residu. 

1. Mentre que l’administració de l’estat no ho desenvolupi i atès que no s’han complert 

les previsions de la DA 8a de la Llei 22/2011 en matèria de subproductes i en relació al 

fi de la condició de residu, el Govern de les Illes Balears, atenent a la previsió de la DT 

primera de l’anterior, seguirà els procediments regulats en els següents apartats, tot i 

tenint en compte els principis continguts en els articles 4.1 i 5.1 de la Llei 22/2011.  

2. Tindran consideració de subproducte aquells materials en què, inicialment 

procedents d’un productor de residus, així es declari mitjançant Resolució de l’òrgan 

competent en matèria de residus del Govern de les Illes Balears, prèvia sol·licitud 

presentada de forma justificada/motivada pels interessats, el productor del residu i el 

seu destinatari.  

Aquesta resolució serà vàlida pel període de temps que es determini en la mateixa. 

3. Perdran la consideració de residu aquells materials que, procedents d’un gestor de 

residus autoritzat, en consideració a les previsions d’una norma que així ho reguli o 

prèvia sol·licitud del seu generador de manera motivada i justificada, complint els 

requisits de l’article 5.1 de la llei 22/2011, així es declari mitjançant Resolució de 

l’òrgan competent en matèria de residus del Govern de les Illes Balears. Aquesta 

condició es mantindrà mentre es donin les condicions que varen donar lloc a aquella i 

així ho pugui acreditar el seu titular.     
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4. Les autoritzacions que es resolguin seguint el procediment de fi de la condició de 

residus i de subproducte, hauran d’esser registrades i comunicades a la Comissió de 

Coordinació estatal prevista en la Llei 22/22011. 

 

Disposició Addicional quarta. Entitats col·laboradores. 

Mentre no es reguli per part del Govern de les Illes Balears el sistema d’acreditació de 

les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de residus i sòls contaminats, 

podran operar en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears les entitats 

reconegudes i acreditades davant l’Administració de l’Estat i davant altres Comunitats 

Autònomes. Aquestes podran auxiliar a l’òrgan competent de les Illes Balears en 

aquesta matèria a requeriment seu o de les parts interessades.  

 

Disposició transitòria primera.  Planificació.  

1. El Govern de les Illes Balears en un termini d’un any des de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei haurà d’haver aprovat el Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears. 

 2. Els Consells Insulars en un termini d’un any des de la publicació del Pla de Gestió 

de Residus de les Illes Balears hauran d’haver adequat els plans directors sectorials 

de residus no perillosos a les determinacions contingudes en aquesta llei i a l’esmentat 

Pla de gestió de residus.  

3. Mentre el Govern de les Illes Balears no estableixi uns terminis i continguts propis 

en relació a la previsió de l’article 10.2.a), aquests seran els establerts per l’Estat 

espanyol i la Comissió europea.  

4. En tant no es dicti l’ordre d’objectius prevista en l’article 17.2, aquests seran els més 

restrictius d’aquells establerts per la normativa aplicable d’àmbit estatal o europeu.  

 

Disposició transitòria segona. Tramitació electrònica.  

1. El que disposa la present Llei pel que fa a la tramitació telemàtica dels procediments 

regulats en el mateix no s'aplicarà fins a l'efectiva entrada en funcionament de 

l'aplicació informàtica corresponent. 

2. El Govern de les Illes Balears ha adoptar les mesures necessàries i ha d’incorporar 

les tecnologies adequades perquè en el termini de dos anys es pugui donar efectiu 

compliment a l’apartat anterior.  
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Disposició transitòria tercera. Recollida de noves fraccions de residus. 

Els ens locals tenen un termini de 24 mesos per implantar la recollida diferenciada de 

la matèria orgànica compostable, l’oli vegetal usat, els residus tèxtils i els residus 

perillosos, tots ells d’origen domiciliari.  

 

Disposició transitòria quarta. Adaptació de tributs. 

Les Administracions disposen d’un termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei per adaptar els tributs per ella establertes. 

 

Disposició transitòria cinquena. Deixalleries. 

Els ens locals hauran de donar compliment a la previsió de l’article 27.1. abans de 24 

mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

 

Disposició transitòria sisena. Infraestructures pel tractament de llots d’EDAR. 

En tant no es trobin en funcionament les infraestructures previstes en els Plans 

Directors Sectorials Insulars per a la gestió dels llots de depuració d’aigües residuals, 

el Govern de les Illes Balears en podrà regular la seva gestió i l’ús mitjançant ordre de 

la Conselleria competent en matèria de residus. 

   

Disposició  derogatòria única. Derogació normativa. 

Queden derogades totes aquelles disposicions que s’oposin, contradiguin o resultin 

incompatibles amb el que disposa aquesta llei.  

 

Disposició final primera. Modificació de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària 

de les Illes Balears.  

Es modifica l’apartat 1 de l’article 35 de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de 

les Illes Balears, que queda redactat de la següent manera:  

“El Pla de Gestió de Residus de les Illes Balears haurà d’incloure previsions relatives a 

la correcta gestió i el destí dels residus no perillosos procedents del sector agrari, com 

poden ser els plàstics d’hivernacle, o d’una altra procedència (tubs de rec, sistemes de 

goteig, etc), de la llista europea de residus (LER) 01.02.04, o dels embalatges 

comercials o industrials no sotmesos a la Llei estatal 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos 

i residus d’envasos (LER 15.01.01, 15.01.02i 15.01.03), i com altres del mateix 

subcapítol. La planificació haurà de tenir en compte la importància estratègica del 

sector agrari i valorar com a prioritàries les opcions més sostenibles econòmicament i 

ambientalment”  
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Disposició final segona. Desenvolupament reglamentari. 

Es faculta el Govern de les Illes Balears per a desenvolupar i executar les disposicions 

d’aquesta llei en el termes especificats en la pròpia llei i  específicament per establir 

normes pels diferents tipus de residus en les que s’han de fixar disposicions particulars 

relatives a la seva producció i gestió.  

 

Disposició final tercera. Entrada en vigor. 

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de 

les Illes Balears. 
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ANNEX I – CONTINGUT DEL REGISTRE DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 

DE LES ILLES BALEARS 
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ANNEX II – COMUNICACIÓ PREVIA DE PRODUCTOR DE RESIDUS 
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ANNEX III – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

D.___________________________________________________________________
____, amb NIF ____________________________, en qualitat d 
_______________________ 
___________ de l’empresa ________________________________________, amb 
NIF ____________________________, adreça de notificació 
________________________ 
_________________________________, telèfon________________________ i 
adreça electrònica __________________________________, 
 
 
DECLAR: 
 

Als efectes que preveu l’article 1.f de l’annex VIII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i sòls contaminats, modificada pel Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel 

qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat, el compromís de 

disposar del contracte de tractament corresponent amb el gestor de residus i de 

presentar les notificacions de trasllat que preveu l’article 25 de la Llei 22/2011, de 28 

de juliol, de residus i sòls contaminats, prèviament a cada trasllat de residus que faci a 

una comunitat autònoma distinta de la d’origen. 

 

____________________________, ________ d_______________ de ___  

[Rúbrica] 
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ANNEX IV - CONTINGUT DEL REGISTRE DE SÒLS CONTAMINATS, DEGRADATS, 

PROCESSOS DE RECUPERACIÓ VOLUNTÀRIA I DECLARACIÓ DE SÒL 

CONTAMINAT 
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ANNEX V – NIVELLS GENÈRICS DE REFERÈNCIA PER A METALLS PESANTS A 

LES ILLES BALEARS 

 

La caracterització química dels sòls a les Illes Balears s’ha efectuat a partir de la 

determinació dels continguts en les 18 espècies metàl·liques pesades següents: Al, 

As, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn,  Mo, Ni, Pb, Ti, V, Zn, dels quals onze 

tenen caràcter de contaminants del sòl (As, Ba,  Cd, Co, Cr, Cu, Hg,  Mo, Ni, Pb, i Zn) i 

són utilitzades com a paràmetres indicadors de la qualitat del sòl en diferents països. 

METALL NIVELL 

DE FONS 

NrA* NrB** 

(ús 

residencial) 

NrB 

(ús 

industrial) 

NrB 

(ús 

agrícola) 

As 0,96 1,5 30 140 35 

Ba 103 167 525 3600 450 

Cd 0,46 0,7 2,5 70 3 

Co 8,2 15 85 200 50 

Cr 35 59 200 700 140 

Cu 18,5 32 125 1000 250 

Hg 0,33 0,5 1 30 1,5 

Mo 1,7 1,8 90 700 5 

Ni 22,4 36 50 800 85 

Pb 22 33 150 1000 250 

Zn 49,4 90 250 3000 300 

 

*NrA: s’estableix a partir de les concentracions naturals de metalls en el sòl, 

denominades nivells de fons (NF); són les concentracions que acoten superiorment 

l’interval de variabilitat natural (actual) dels valors de fons.  

**NrB: Els NrB representen les concentracions màximes, o càrrega crítica, de 

substàncies orgàniques i inorgàniques considerades com a contaminants. S’estableix 

per a escenaris d’ús predeterminats i receptors de risc específics, i la seva superació 

implicaria, com a mínim, la necessitat, d’una avaluació de riscs associada a la 

contaminació.  

Criteris per a l’aplicació  dels nivells de referència en l’avaluació dels sòls 

potencialment contaminats. 

L’aplicació dels nivells de referència permet classificar  els sòls, en funció dels seus 

continguts (C) en metalls pesants, en les següents categories:  

C < NrA. Sòl no contaminat. La concentració en metalls pesants no supera els nivells 

de referència A, determinats a partir dels nivells de fons per a sòls naturals. 
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NrA < C <NrB. Sòls potencialment contaminat.  Sòls que suporten una càrrega de 

metalls pesants superior a la natural, en els quals el grau de presumpció de 

contaminació variarà segons les concentracions determinades estiguin més pròximes 

als NrA o als NrB. En qualsevol cas, els emplaçaments que es trobin en aquest cas 

hauran de ser objecte d’una caracterització de detall per precisar el grau d’afectació 

del sòl. 

C > NrB. Sòl contaminat. Els emplaçaments que compleixin aquesta condició per a 

un o varis metalls pesants hauran de ser objecte d’una caracterització de detall, si no 

ho han estat prèviament, completada amb una anàlisi de risc específica per determinar 

amb precisió si el sòl en qüestió constitueix un perill imminent per a la salut o els 

ecosistemes, que en aquest cas requerirà accions correctores. 
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ANNEX VI – DECLARACIÓ DE DADES RELATIVES ALS RESIDUS MUNICIPALS 

 

 


