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ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DE L'ABOCAMENT DE RESIDUS I 
VALORITZACIÓ DE LA MATERIA ORGÀNICA.

CAPÍTOL 1  NORMES GENERALS

Article 1. Finalitat

1.1. Aquesta Ordenança regula les activitats següents referides a les instal·lacions de 
la Mancomunitat:

a. Les condicions per l'abocament dels enderrocs i altres residus de la construcció.

b. L’abocament de residus municipals i de residus assimilables a municipals. 

c. L’entrada de la matèria orgànica a la planta de compostatge.

d. Els preus públics i taxes aplicables a cada residu.

1.2. En són excloses expressament les tarifes i condicions del servei de recollida 
domiciliària de residus municipals en l’àmbit d’actuació de la Mancomunitat, que es 
regulen per la seva pròpia ordenança.

Article 2. Normes supletòries.

2.1. Per a totes les qüestions no regulades per aquesta Ordenança s'aplicarà 
supletòriament la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora dels residus, el Decret 
201/1994 de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i 
qualsevol altra norma que sigui dictada amb posterioritat o les que les substitueixin.

2.2. Tots els conceptes tècnics citats en aquesta ordenança, amb les precisions que 
s'hi incloguin, tenen el significat que els atorguen les normes citades. 

Article 3. Àmbit territorial.

3.1. Com a norma general, només s’admetran a l’abocador o a la planta de 
compostatge els residus produïts en algun dels municipis que constitueixen la 
Mancomunitat (La Seu d’Urgell, Montferrer-Castellbó, Valls de Valira, Ribera de 
l’Urgellet i Alàs-Cerc) i els provinents dels municipis veïns on la Mancomunitat també 
fa el servei de recollida de residus urbans (Cava-Ansovell, Estamariu, Pont de Bar, 
Arsèguel, Josa-Tuixent i la Vansa-Fórnols).

3.2. La Comissió Gestora de la Mancomunitat podrà cordar la subscripció de convenis 
per aprestar aquest servei a altres ens locals, ja sigui per a tots el residus o una part 
d'ells.

CAPÍTOL 2. RESIDUS ADMESOS.

Article 4. Residus  admesos.
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Els residus admesos es divideixen en quatre categories: Residus municipals, residus 
assimilables a municipals, altres residus de la construcció i matèria orgànica.

Article 5. Residus municipals.

5.1. S’entén per residus municipals els previstos a l'art. 39.2 de la Llei 6/1993.

5.2. També tenen aquesta consideració els dels d'establiments o negocis i altres 
instal·lacions previstes a l’Ordenança reguladora de la taxa de recollida 
d’escombraries que no excedeixin el petit volum que pugui generar el 
desenvolupament normal de l'activitat.

5.3. Tal com diu l’article 2.3 d'aquella Ordenança, s’exclouen d’aquest concepte els 
residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els 
materials contaminants, corrosius, perillosos o aquells la recollida o l’abocament dels 
quals requereixen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de 
seguretat o siguin exclosos d'aquesta categoria per una normativa general.

Article 6. Residus assimilables a municipals.

6.1. Són residus assimilables a municipals els residus generats pel procés productiu 
de les activitats econòmiques o productives que excedeixin el fixat a l'article anterior. 

6.2. Els residus assimilables a municipals són els següents:

a. Residus orgànics sòlids de cuines i menjadors

b. Envasos i embalatges de paper i cartó, vidre, plàstic metall i fusta

c. Residus de fusta, paper i cartó

d. Residus de plàstic, cautxú o polímers, sota la forma de productes acabats, usats o 
no conformes, o rebutjats en la producció

e. Residus tèxtils sota la forma de productes acabats usats o no conformes

f. Ferralla, retalls metàl·lics i encenalls

g. Vidre i derivats

h. Residus procedents del condicionament d’aigua de serveis, llots i fangs produïts 
exclusivament en la depuració d’aigües residuals urbanes amb un contingut màxim 
del 65% d’humitat amb les condicions establertes en el Decret Legislatiu 2/91 o 
norma que el substitueixi.

i. Productes elaborats de la indústria alimentària caducats o no conformes.

j. Residus de parcs i jardins i residus de la neteja viària.

6.3. Els residus no identificables per simple observació que necessitin una 
caracterització analítica per esbrinar la seva composició queden exclosos de la llista 
de residus assimilables a municipals.
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6.4. Aquests residus han de ser transportats a l’abocador pel seu posseïdor, que pot 
ser el mateix productor del residu o un transportista autoritzat. Si el transport supera 
els 1000 kg haurà d’anar acompanyat d’un full de seguiment de residus.

Article 7. Enderrocs i altres residus de la construcció.

7.1. Són aquells residus originats pel sector de la construcció i que no son objecte de 
processos de descomposició o de reaccions químiques.

7.2. S’inclouen en aquesta categoria:

a. Residus procedents d’enderroc d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en 
general.

 
b. Residus de la construcció, és a dir, materials i substancies de rebuig que s’originen 

en l’activitat de la construcció.
 
c. Residus d’excavació, originats pel moviment de terres previ a l’obra (terres, sorres, 

pedres...).

7.3 Els residus de la construcció es classificaran en tres categories segons la quantitat 
d’elements impropis que continguin.

a. Runa neta. Aquesta runa no conté elements no ceràmics impropis com residus 
orgànics, paper, cartó, vidre, fusta, ferralla, envasos de productes tòxics, cartró-
guix.... No es considera impropi la ferralla del formigó armat.

b. Runa mixta. Aquesta runa conté alguns elements no ceràmics impropis com 
residus orgànics, paper, cartó, vidre, fusta, ferralla, envasos de productes tòxics, 
cartró-guix.... Aquest elements han de ser de poc volum i amb una quantitat prou 
reduïda per ser eliminats normalment en la cabina de triatge que hi ha a l’abocador 
com a tractament previ de la runa.

c. Runa bruta. Aquesta runa conté bastants elements no ceràmics impropis com 
residus orgànics, paper, cartó, vidre, fusta, ferralla, envasos de productes tòxics, 
cartró-guix.... Aquest elements són de massa volum o  amb una quantitat 
excessiva, de manera que es necessari una separació manual prèvia en la platja 
de descàrrega amb un peó i una pala carregadora. Després d’aquesta primera tria 
la resta d’elements impropis es prou reduïda per ser eliminats normalment en la 
cabina de triatge que hi ha a l’abocador com a tractament previ de la runa.

7.4 En cas que la presencia d’elements impropis impedeixi la seva separació de la 
resta de runes amb els mitjans disponibles a l’abocador, no es permetrà la seva 
descàrrega a l’abocador de runes. Si la descarrega ja s’ha produït, es tornarà a 
carregar el camió per procedir a la seva retirada. En cas que en el moment de fer 
aquesta càrrega sigui possible separar una part dels residus com a runa (neta, mixta o 
bruta), aquesta part si que serà acceptada a l’abocador. En aquest cas el client tindrà 
l’obligació d’efectuar la retirada de la part de la carrega no acceptada.

7.5. Queden totalment exclosos els materials de construcció derivats de l’amiant.

7.6 Els residus de la construcció de cartró-guix s’han de destinar a l’abocador de 
residus municipals
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Article 8. Matèria orgànica.

8.1. Són aquells residus que es poden tractar adequadament a la planta de 
compostatge.

8.2. S’inclouen en aquesta categoria: les restes de menjar (fruites, verdures, carn, 
peix, ossos, pa…), les petites restes de jardineria (fullaraca, rams de flors, males 
herbes, plantes mortes) i les restes de poda amb un diàmetre inferior del 12 cm.

8.3. Queden exclosos d’aquesta categoria els residus orgànics que continguin més 
d’un 10% d’impropis (runes, plàstics, vidre, metalls, fustes…).

8.4. Els residus orgànics que requereixen d’un pretractament per trituració (restes de 
poda), s’hauran de lliurar de manera completament diferenciada. Si es lliuren barrejats 
amb altres residus orgànics, les restes de poda tindran la consideració d’impropis.

CAPÍTOL 3  POSSEÏDORS DE RESIDUS ADMESOS

Article 9. Concepte de posseïdors.

9.1. Són posseïdors, tal com el defineixen l'art. 3.1.c de la Llei reguladora dels residus.

9.2. Als efectes de la gestió de l'abocador i dels abocaments, es diferencien dues 
classes: els habituals i els no habituals.

9.3. La sol·licitud per fer abocaments dins qualsevol de les modalitats previstes en 
aquesta Ordenança, suposa l'acceptació total de les seves disposicions.

Article 10. Posseïdors no habituals.

10.1. Són posseïdors no habituals les persones físiques o jurídiques que només facin 
les operacions generadores de residus de forma esporàdica i no habitual.

10.2. Els posseïdors no habituals liquidaran les taxes o preus públics pel règim 
d’autoliquidació prèvia a l’abocament. Per poder abocar, aquests posseïdors hauran 
d’obtenir un tiquet a la Mancomunitat d’Escombraries. Per obtenir-lo hauran de satisfer 
l'import fixat en aquesta ordenança.

10.3. Amb aquest tiquet podran anar a l’abocador o la planta de compostatge, dins 
l’horari establert, on per a lliurar els residus hauran de seguir les instruccions de 
l’encarregat.

10.4. No es permetrà l'accés de cap persona ni el lliurament de cap residu si no s'ha 
adquirit prèviament el tiquet corresponent.

10.5. Hi haurà nou tipus de tiquet:

a. Fins a 500 Kg de residus municipals
b. Fins a 1000 Kg de residus municipals
c. Fins a 5000 Kg de residus municipals
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d. Fins a 500 Kg de residus assimilables a municipals
e. Fins a 1000 Kg de residus assimilables a municipals
f. Fins a 5000 Kg de residus assimilables a municipals
g. Fins a 500 Kg d'enderrocs i altres residus de la construcció
h. Fins a 1000 Kg d'enderrocs i altres residus de la construcció
i. Fins a 5000 Kg d'enderrocs i altres residus de la construcció
j. Fins a 500 Kg de residus orgànics
k. Fins a 1000 Kg de residus orgànics
l. Fins a 5000 Kg de residus orgànics

10.6. Pels abocaments que sobrepassin els 5.000 kg caldrà obtenir tants tiquets com 
siguin necessaris per a completar el pes real.

Article 11. Posseïdors habituals.

11.1. Són posseïdors habituals les empreses (persones físiques o jurídiques) que de 
manera habitual i continuada en la seva activitat realitzen les operacions generadores 
de residus i els porten habitualment a l'abocador o la planta de compostatge de la 
Mancomunitat.

11.2. Els posseïdors habituals es regiran per les normes següents:

a. Aquests posseïdors, abans de començar a portar residus a l’abocador hauran de 
signar una petició d’acceptació dels seus residus a les instal·lacions de la 
Mancomunitat. 

b. La Mancomunitat, mitjançant acord de la Comissió Gestora, acceptarà o no la 
condició de posseïdor habitual. No s’acceptarà en cap cas si el posseïdor té deutes 
pendents amb la Mancomunitat.

c. Aquests posseïdors, podran anar directament a l’abocador o la planta de 
compostatge dins l’horari establert i podran lliurar els seus residus seguint les 
instruccions de l’encarregat. Aquest comprovarà si es compleix el límit del 10% per 
als residus orgànics fixat a l’article 8.3 o bé classificarà la runa segons els criteris 
de l’article 7.3 Si el material no compleix els requisits d'aquesta ordenança, 
l'encarregat podrà denegar l'abocament segons les condicions fixades a l’article 
7.4.

d. Les comprovacions citades s'entenen preventives i no eximeixen el posseïdor de 
les responsabilitats per abocar residus no permesos.

e. Es farà una facturació mensual del total d’entrades efectuades. El pagament es 
farà per domiciliació bancària a partir del darrer dia del mes següent de la data de 
factura.

f. En cas que un posseïdor de residus no faci efectiu el pagament de la taxa o preu 
públic, la Comissió Gestora acordarà la liquidació d’ingressos pertinent. En cas que 
aquesta liquidació d’ingressos no sigui pagada en el període de pagament 
voluntari, el posseïdor perdrà la condició de posseïdor habitual i passarà a ser un 
posseïdor no habitual.
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11.3. Excepcionalment la Comissió Gestora de la Mancomunitat podrà acordar facilitar 
el lliure accés a determinats posseïdors habituals que justifiquin que han de lliurar els 
residus fora de l’horari habitual de l’abocador o la planta de compostatge. 

CAPÍTOL 4. TARIFES PER L'ÚS DE L’ABOCADOR.

Article 12. Fet imposable i meritament.

El fet imposable el constitueix el tractament a l'abocador o a la planta de compostatge 
dels residus regulats en aquesta Ordenança. La meritació es produeix en el moment 
de l'abocament.

Article 13. Subjectes passius.

Són subjectes passius els posseïdors que aboquin els materials a l'abocador, segons 
es preveu en aquesta ordenança, i que no estiguin exempts de pagament.

Article 14. Quotes.

14.1. Les quotes per l'abocament seran les següents:
 
Per als posseïdors habituals Base IVA Cànon de 

residus de 
la 

construcció

Total

Residus municipals destinats a l’abocador (per 
tona)*

126,34 €

Residus assimilables a municipals destinats a 
l’abocador(per tona)*

129,73 €        12,97 €      142,70 € 

Residus de la construcció i runes netes destinats a 
la planta de valorització (per tona)

5,40 €         0,54 €      5,94 € 

Residus de la construcció i runes mixtes destinats a 
la planta de valorització (per tona)

9,69 €         0,97 €    10,66 € 

Residus de la construcció i runes brutes destinats a 
la planta de valorització (per tona)

13,99 €         1,40 €    15,39 € 

Residus municipals orgànics amb < 10% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   62,66 € 

Residus municipals orgànics amb < 15% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   68,98 € 

Residus municipals orgànics amb < 20% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   82,80 € 

Residus municipals orgànics amb < 25% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   96,62 € 

Per als posseïdors no habituals
Residus municipals Tiquet de fins a 500 Kg    63,17 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg   126,34 € 

Tiquet de fins a 5.000 kg   631,70 € 

Residus municipals 
FORM

Tiquet de fins a 500 Kg    34,49 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg    68,98 € 
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Tiquet de fins a 5.000 kg   344,90 € 

Residus assimilables a 
municipals*

Tiquet de fins a 500 Kg         64,87 €         6,49 €    71,36 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg       129,73 €       12,97 €   142,70 € 

Tiquet de fins a 5.000 kg       648,65 €       64,87 €   713,52 € 

Runa neta Tiquet de fins a 500 kg          2,91 €         0,29 €      3,20 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg          5,81 €         0,58 €      6,39 € 

Tiquet de fins a 5.000 kg         29,06 €         2,91 €    31,97 € 

Runa mixta
Tiquet de fins a 300 Kg

         2,91 €         0,29 €      3,20 € 

Tiquet de fins a 600 Kg
         5,81 €         0,58 €      6,39 € 

Tiquet de fins a 3000 Kg
        29,06 €         2,91 €    31,97 € 

Runa bruta
Tiquet de fins a 200 Kg

         2,91 €         0,29 €      3,20 € 

Tiquet de fins a 400 Kg
         5,81 €         0,58 €      6,39 € 

Tiquet de fins a 2000 Kg
        29,06 €         2,91 €    31,97 € 

* Els conceptes indicats ja inclouen el cànon de 
deposició de residus municipals, amb un import de 
65,3 € per tona i el de residus de la construcció és 
de 1.5 €. Si l’import del cànon varia durant l’exercici 
2023, l’import de la taxa de residus municipals 
destinats a l’abocador serà el que resulti de la 
suma de 61.04 € més el cànon realment suportat.

14.2. El tractament dels residus municipals es considera una taxa i per tant no s’hi 
repercutirà l’IVA. La resta de preus són considerats preus públics i tindran un IVA 
repercutit del 10%.

CAPÍTOL 5. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 15. Infraccions.

15.1. Es consideraran faltes lleus:

a. Abocar residus en l’abocador de runes amb un volum d’impureses de residus 
orgànics, paper, cartó, vidre, fusta, ferralla.... que estigui entre el 3% i el 20 %.

b. Lliurar residus a la planta de compostatge amb un volum d’impropis de runes, 
paper, cartó, vidre, fusta, ferralla.... que estigui entre el 10% i el 20 %.

15.2. Es consideraran faltes greus:

a. La repetició de més de dues faltes lleus en un mes.

b. Abocar residus en l’abocador de runes amb més un 20% en volum d’impureses de 
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residus orgànics, paper, cartó, vidre, fusta, ferralla.... 

c. Lliurar residus a la planta de compostatge amb més un 20% en volum d’impureses 
de runes, paper, cartó, vidre, fusta, ferralla.... 

d. Abocar residus industrials que no puguin ser considerats com assimilables a 
municipals.

e. Abocar residus produïts fora del territori de la Mancomunitat sense autorització 
escrita de la Comissió de Gestora.

f. Lliurar residus a l’abocador o la planta de compostatge sense passar per la 
bàscula.

g. Causar algun dany a la instal·lació i no comunicar-ho a la Mancomunitat dins els 3 
dies següents.

15.3. Es consideraran faltes molt greus:

La repetició de tres faltes greus en un any.

a. Abocar residus classificats com a especials al “Catàleg de residus de Catalunya” 
de la l’Agencia de Residus de Catalunya.

b. No indemnitzar a la Mancomunitat pels possibles danys ocasionats a les 
instal·lacions de l’abocador.

15.4. Les altres actuacions no tipificades en aquesta Ordenança i que estiguin 
considerades com infraccions per la normativa general es sancionaran d'acord amb el 
que s'hi preveu.

Article 16. Sancions.

Les sancions a aplicar per les infraccions indicades seran les següents:

a. Per falta lleu: multa de 10.000 PTA.

b. Per falta greu: multa de 50.000 PTA.

c. Per falta molt greu: Multa de fins a 500.000 PTA. Quan la infracció suposi que 
l'abocament té una incidència especialment negativa o en el cas de reincidència (3 
infraccions en un any), la sanció comportarà, a més, la retirada del permís per 
abocar.

Article 17. Procediment.

17.1. El procediment sancionador serà el previst a la normativa específica reguladora 
dels residus. Subsidiàriament s'aplicaran les normatives sobre procediment 
sancionador que dicti, en primer lloc, la Generalitat de Catalunya i, finalment, la que 
dicti l'Estat 
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17.2. Per raons d'agilitat en el funcionament, els ajuntaments membres de la 
Mancomunitat estan expressament autoritzats per tramitar i resoldre procediments 
sancionadors per infraccions contra aquesta ordenança en l'àmbit del seu terme 
municipal. En aquest cas, per evitar dualitat de procediments, comunicaran a la 
Mancomunitat l'inici d'aquests procediments amb la màxima diligència.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta ordenança deroga íntegrament l'Ordenança reguladora de la gestió de 
l'abocador de runes i les tarifes d'abocament.

El secretari
Ramon Miñambres Rebés
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