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Article 14) Responsabilitat 

Independentment del règim sancionador de la Llei 22/2011,de 28 de juliol, de residus i 
sols contaminats. 
1) Els productors i posseïdors de residus que els lliuren per a la seva reutilització o 
tractament a un tercer no autoritzat seran responsables solidaris amb aquest tercer de 
qualsevol perjudici que pogués derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament de les 
sancions que procedeixi imposar.  
2) Qui hagi efectuat el lliurament serà responsable dels danys que es produeixin en els 
processos d’eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o 
de falta d’informació sobre les característiques dels productes lliurats.  
3) Es prohibeix l’aportació de residus no autoritzats, en especial de fraccions 
catalogades com a tòxiques i perilloses: piles, pintures, dissolvents, medicaments, 
productes químics, etc., a qualsevol de les fraccions objecte de recollida selectiva. 
Article 15. - Propietat del material recollit 

1) Amb base en els articles 12.5 i 17.2 de la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de Residus i 
Sòls contaminats els posseïdors de residus urbans estaran obligats a lliurar-los a les 
entitats locals (Ajuntament i/o Consell de Mallorca) per al seu reciclatge, valorització o 
eliminació.  
L’Ajuntament o el Consell assumiran la propietat dels residus des del lliurament o 
aportació del ciutadà (posseïdor) i aquest últim quedarà exempt de responsabilitat pels 
danys que puguin ocasionar aquest residus, sempre que en l’aportació s’hagin observat 
aquestes ordenances i altres normes d’aplicació. 
2) Únicament les empreses autoritzades per l’Ajuntament i el Consell de Mallorca 
poden recollir els residus dipositats qualsevol dels contenidors del municipi. 
Article 21. – Aplicació 

Els ciutadans infractors seran sancionats segons les següents normes, en el cas de no 
estar tipificades les sancions corresponents en la present ordenança. 
. Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 
. Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, Reglament de la Llei 11/1997. 
. Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sols contaminats. 
. Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, Reglament de la Llei 20/86 de Residus Tòxics i 
Perillosos. 
. Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 
21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada al 
BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006 
Article 27. - Quantificació de les sancions 

1) La qualificació de les sancions serà: 
. Lleus: 300 a 750 euros. 
. Greus: 750,01, a 1500 euros. 
. Molt greus: de 1500,01 euros a 3000 euros. 
Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui 
castigat a les Lleis penals, es podran fer efectives dintre dels quinze dies hàbils següents 
a la notificació del Decret d’inici del procediment sancionador, amb una reducció 
general del 50% sobre la quantia que es fixi provisionalment en aquell. L’import de la 
reducció practicada s’exigirà sense més requisit que la notificació a l’interessat, quan 
s’hagi interposat recurs potestatiu o contenciós administratiu en contra de la sanció. 



2) Les infraccions reincidents s’hauran de quantificar en un grau superior al que les 
correspongui per les seves característiques. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta ordenança es regirà per allò previst a 
les següents disposicions legals: 
1) Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.  
2) Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, de 30 
d’abril de desenvolupament i execució de la mateixa.  
3) Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 
21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada al 
BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006.  
4) Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de 
Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de novembre de 2002.  
5) Plec de Prescripcions Tècniques del concurs d’adjudicació del servei de recollida 
selectiva i/o del Reglament del Servei de Recollida Selectiva de l’illa de Mallorca quan 
estigui en vigor. 
6) Altres normes de rang superior i que per la seva naturalesa entren dins l’àmbit 
d’aplicació. 
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Aprovada pel Ple de la Corporació Municipal reunit en sessió ordinària dia 24 de 
novembre de 2011. 
Publicació informació pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 08 de 
desembre de 2011. 
Publicació text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 28 de febrer de 
2012. 
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