
 
 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
 
 
És objecte d’aquest Reglament l’ordenació de la prestació del servei de 

deixalleria  a l’àmbit de Cornellà de Llobregat, establint les condicions generals 

en que ha de prestar-se el servei, les operacions de gestió i funcionament de 

les instal·lacions, i els drets i obligacions dels usuaris. 

 

Els objectius fonamentals del servei són: 

 

A) Facilitar la recuperació i el reciclatge dels residus municipals en els 

corresponents centres homologats per la Junta de Residus, prioritzant 

la valorització dels mateixos.  

 

B) La recollida selectiva dels residus municipals, especialment els 

catalogats com a especials i voluminosos, complementant així la 

recollida selectiva que es du a terme a Cornellà de Llobregat.  

C) Prevenir els abocaments incontrolats que es produeixin en zones 

periurbanes, a base de donar facilitats als particulars, comerços i petits 

industrials per al tractament dels seus residus amb el servei de 

deixalleria de barri.  

 

D) Fomentar la sensibilització i l’educació  ambiental de forma permanent. 

 

E) Oferir uns horaris d’obertura del centre que facilitin la seva utilització. 

 
 
El marc legal vigent als que es sotmet aquest servei es la Llei 7/2022, de 8 
d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix 
com objectiu regular el règim jurídic aplicable a la posada en el mercat de 
productes en relació amb l’impacte en la gestió dels seus residus, així com el 
règim jurídic de la prevenció, producció i gestió de residus. 
Té per finalitat la prevenció i la reducció de la generació de residus i dels 
impactes adversos de la seva generació i gestió, la reducció de l’impacte global 
de l’ús dels recursos i la millora de l’eficiència d’aquest ús. Aquesta llei 
incorpora les modificacions introduïdes a la Directiva (UE) 2018/851 del 
Parlament Europeu i del Consell del 30 de maig de 2018 sobre els residus, 
recull l’ambició de la Unió per avançar cap a una economia circular a través 
de la millora de la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus.  
 
En aquest sentit, la mateixa directiva estableix que la gestió dels residus ha de 
millorar-se i transformar-se en una gestió sostenible de les matèries primeres 
per a protegir i millorar la qualitat del medi ambient, la salut humana i 
garantir. 
 
 



 
 
 
Tal com s’entenen avui dia les deixalleries, no només són equipaments on es 
recullen selectivament els residus, per a la seva posterior valorització i 
tractament, sinó que també són un espai de reutilització de productes, de 
manera que permeten que aquells que arriben a la instal·lació i estan en bones 
condicions o siguin susceptibles d’estar-ho, puguin ser adquirits per altres 
usuaris i allargar així la seva vida útil, contribuint a la prevenció de residus. 
 
Atès el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 
 

a) En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquesta iniciativa es 

justifica per la necessitat d’adequar-se al marc legislatiu i a les 
necessitats organitzatives. 
 

b) En virtut del principi de proporcionalitat, aquesta iniciativa conté la 
regulació imprescindible per desenvolupar de forma correcta la 
implantació del servei de deixalleria municipal. 
 

c) A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, l’ordenaná s’emmarca 
de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional, 
autonòmic i comunitari, per generar un marc normatiu estable, 
predictible, integrat clar i de certitud, que faciliti el coneixement i 
comprensió i, en conseqüencia, l’actuació i presa de decisions de les 
persones. 
 
 

d) En aplicació del principi de transparència, l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat tracta de possibilitar amb aquest Reglament  l’accés senzill, 
universal i actualitzat de la normativa municipal en vigor i els 
documents propis del seu procés d’elaboració, en els termes establerts 
en l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon gobern i en l’article 10 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre. 
 

e) En aplicació del principi d’eficiència, aquesta ordenança evita càrregues 
administratives innecessàries o accessòries i tendeix a racionalitzar, en 
la seva aplicació, la gestió dels recursos públics. D’altre banda, la 
iniciativa no afecta a les despeses o ingressos públics presents o futurs.  
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