Ordenances municipals

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DEL
SERVICI DE NETEJA VIÀRIA I ARREPLEGA
DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS, INERTS I
INDUSTRIALS ASSIMILABLES A URBANS
TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
ARTICLE 1.- És objecte de la present
Ordenança la regulació de les activitats dirigides
a la neteja viària dels espais públics i arreplega
de rebutjos i residus sòlids urbans, així com les
indicacions per a l'eliminació de materials inerts i
industrials, per a aconseguir les adequades
condicions d'higiene i ornament urbà, i la
protecció i conservació del medi ambient en el
termes municipal d'Albal.
ARTICLE 2.- El contingut d'esta Ordenança
s'ajusta als principis de la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de Residus i Sòls Contaminats i a la Llei
10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la
Comunitat Valenciana o normativa que ho
substituïsca.
Per la seua banda, no són objecte de regulació
els Residus Perillosos.
ARTICLE 3.- S'entén per residus sòlids urbans
els generats pels domicilis particulars,
comerços, oficines i servicis i els que no tinguen
la qualificació de perillosos i per la seua
naturalesa puguen assimilar-se als produïts en
els anteriors llocs o activitats. Tindran esta
consideració aquells que s'equiparen als
anteriors en la legislació de l'Estat o de la
Comunitat Autònoma en matèria de residus,
dels quals el seu posseïdor es desprenga o
tinga la intenció o l'obligació de desprendre's.
TÍTOL II. NETEJA DE LES VIES, ESPAIS
PÚBLICS I PRIVATS
CAPÍTOL I. RESPONSABLES DE LA NETEJA
ARTICLE 4.
1.
Correspon a l'Ajuntament, la
neteja de la xarxa viària pública i arreplega de
residus sòlids urbans a través de les formes de
gestió que establix la legislació de Règim Local.
2.
Els propietaris de terrenys,
urbanitzacions
d'iniciativa
particular
i
edificacions hauran de mantindre en condicions
de seguretat, salubritat i ornament públic, i
hauran de costejar les obres o actuacions
necessàries per a mantindre en tal estat.
3.
La neteja de les voreres en la
longitud que corresponga a les fatxades dels
edificis, tant públics com privats, estarà a càrrec
del personal designat per la propietat de
l'immoble o titular d’este.
4.
Queden subjectes a l'autorització
prèvia totes les activitats que puguen ocasionar
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brutícia en la via pública, siga quin siga el lloc en
què es desenrotllen, tenint els seus titulars
l'obligació d'adoptar les mesures necessàries
per a evitar la brutícia en la via pública, així com
la de netejar la part d'ella i dels seus elements
estructurals que s'hagueren vist afectats, i la de
retirar els materials residuals resultants.
L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment
les accions de neteja corresponents, tenint en
compte el que establix anteriorment.
5.
Els organitzadors d'un acte públic
en el carrer seran responsables de la brutícia
derivada de la celebració de tal acte en la
mateixa.
6.
Als efectes de la neteja de la
neteja de la localitat, els organitzadors estan
obligats a sol·licitar llicència, informant
l'Ajuntament del lloc, recorregut i horari de l'acte
públic a celebrar. L'Ajuntament podrà exigir la
constitució d'una fiança en metàl·lic o aval
bancari per l'import dels servicis subsidiaris de
neteja que previsiblement els poguera
correspondre efectuar a conseqüència de la
brutícia que poguera derivar-se de la celebració
de l'acte públic.
7.
Si finalitzat l'acte públic i efectuats
els treballs de neteja i recollida per part de
l'Ajuntament, el cost dels mateix fora superior a
la fiança exigida, l'import de la diferència haurà
de ser abonat pels organitzadors de l'acte
públic.
CAPÍTOL II. PROHIBICIONS
ARTICLE 5.1.
Es prohibix tot acte o operació
que puga embrutar les vies o espais lliures
públics.
2.
En tot cas que da prohibit:
a)
Tirar tot tipus de residus i
desperdicis fora dels llocs i horaris habilitats a
este efecte i, en general, abandonar qualssevol
objectes que pertorben la neteja o causen
molèsties a les persones o al trànsit de vehicles
o menyscaben l'accessibilitat dels espais
públics. Especialment, el llançament de
desperdicis, puntes de cigarret, envasos o
residus d'envasos des d'un vehicle detingut o en
marxa.
b)
Qualsevol acte o manipulació de
les papereres que les deterioren o faça
inservibles per a l'ús a què estan destinades.
c)
Sacsar estores i qualsevol altra
peça en la via pública, sobre finestres, balcons o
terrasses.
d)
Abocar aigües residuals fora dels
llocs o en condicions diferents de les establides.
e)
Utilitzar els engolidors existents
per a usos diferents dels propis.
f)
Llavar vehicles o reparar-los
sempre que no hagen quedat immobilitzats per
accident o avaria.
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g)
Manipular de totes maneres els
rebutjos i residus sòlids o dificultar la seua
arreplega.
h)
Embrutar, realitzar pintades o
semblants, col·locar adhesius o anuncis inclús
els de caràcter particular en els edificis o
instal·lacions tant públics com privats, tanques,
tanques o parets divisòries, els bancs i fonts
públiques, papereres, contenidors de residus,
fanals d'enllumenat, pals de línia d'electricitat i
telefònics, conduccions d'aigua i mobiliari urbà
en general, així com quants béns i servicis
siguen d'interés públic o privat.

contra, aquelles en el favor de les quals es faça
la mateixa.
9.
La distribució de la propaganda
electoral durant els períodes legalment
habilitats, altres d'especial significació política i
general participació ciutadana en què siga
pertinent la realització d'actes publicitaris,
hauran de dur-se a terme d'acord amb les
disposicions municipals que s'adopten a tals
efectes i respectant els preceptes d'esta
ordenança.

ARTICLE 6

SECCIÓ 1a.- En relació a llocs autoritzats en
via pública

1.
No es permet realitzar actes de
propaganda, fixació de cartells en la via pública
o repartir o llançar cartells, fullets o fulls solts,
quan aquests actes embruten els espais públics.
2.
Només podran exercir l'activitat de
repartiment de publicitat les empreses de
distribució de material publicitari legalment
constituïdes i les associacions culturals i
cíviques del municipi per a la informació de les
seues activitats.
3.
Queda prohibit deixar publicitat en
els parabrisa dels vehicles, en els elements del
mobiliari urbà, en les persianes, finestres o
semblants i en el sòl dels portals dels immobles,
havent de dipositar-se, en este últim supòsit, en
els llocs que, si és el cas, haguera disposat a
este efecte la comunitat.
4.
Per al dipòsit de la publicitat en
els espais habilitats per a això serà necessària
la comunicació prèvia a l'Ajuntament indicant els
dies de repartiment i les zones.
5.
El repartiment directe de publicitat
en la via pública estarà subjecte a comunicació
prèvia a l'Ajuntament.
6.
Quan l'activitat consistisca a
introduir la propaganda en l'interior de les
bústies del veïnat o en els espais que la
comunitat haguera disposat a este efecte el
material publicitari haurà d'estar convenientment
ensobrat o envasat per a la seua introducció a
través de la boca de les bústies a fi de garantir
un bon servici, evitar molèsties al veïnat i
impedir la seua dispersió en els portals i/o la via
pública.
7.
Les empreses de repartiment de
publicitat s'abstindran de dipositar el material
publicitari en aquelles bústies en què la propietat
haja indicat expressament la voluntat de no
rebre-la.
8.
Tindran la consideració d'acte
independent, a efecte de sanció, cada actuació
separada en el temps o en l'espai, contrària al
que estableix el present article, sent
responsables de la infracció aquelles persones
físiques o jurídiques que promouen o gestionen
la publicitat, i a falta d'això i excepte prova en

CAPÍTOL III. MESURES DE NETEJA

ARTICLE 7.1.
Els que estiguen al capdavant de
qualsevol lloc autoritzat de venda en la via
pública estan obligats a mantindre net l'espai en
què desenrotllen la seua comesa i les seues
proximitats durant l'horari que realitzen la seua
activitat i a deixar-ho en el mateix estat una
vegada finalitzada esta.
2.
La mateixa obligació incumbix als
amos de bars i establiments anàlegs quant a la
superfície de via o espai lliure públic que
s'ocupe amb vetladors, cadires, etc., no hauran
de deixar les restes de la neteja en els rastells.
3.
Els
titulars
d'establiments,
quioscos o llocs, així com els concessionaris
d'expenedories de tabac i loteria nacional
hauran d'instal·lar, pel seu compte i càrrec, les
papereres necessàries. L'arreplega dels residus
acumulats en ests s'efectuarà pel titular de
l'activitat.
SECCIÓ 2a. En relació a vehicles i transports
ARTICLE 8.1.
Acabada la càrrega i descàrrega
de qualsevol vehicle amb observança de les
normes que per a tals activitats establix el Codi
de Circulació, es procedirà a netejar les voreres
i calçades que hagueren sigut embrutades
durant l'operació retirant de la via pública els
residus abocats.
2.
Estan obligats al compliment
d'este precepte els amos dels vehicles i,
subsidiàriament, els titulars dels establiments o
finques en què haja sigut efectuada la càrrega o
descàrrega.
ARTICLE 9.- El personal d'establiments
comercials o indústries que utilitzen per al seu
servici vehicles de tracció mecànica i els
estacionen habitualment en la via pública, haurà
de respectar la senyalització i prohibicions
d'estacionament indicades i netejar degudament
i amb la freqüència necessària, l'espai ocupat
per estos.
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ARTICLE 10.- Els propietaris i conductors de
vehicles que transporten terres, runes, materials
pulverulents, àrids, formigó, cartons, papers o
qualsevol altra matèria semblant hauran de
prendre totes les mesures que siguen
necessàries per a cobrir tals materials durant el
transport i evitar que, a causa de la seua
naturalesa o per efecte de la velocitat del vehicle
o del vent, caiguen sobre la via pública aigua,
pols o part dels materials transportats.
ARTICLE 11.- Les empreses de transports
públics s’ocuparan de mantindre completament
net de greixos i olis el paviment de les parades i,
especialment, el principi i final del trajecte,
realitzant, pels seus propis mitjans, o per
concert
amb
empreses
especialitzades,
l'adequada neteja amb detergents o mitjans
apropiats per a la seua neteja.
El supòsit d'incompliment s'efectuarà este treball
per l'Ajuntament, a costa del propietari
SECCIÓ 3a.- En relació a les obres
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d'esta obligació l'empresari de les obres, i
subsidiàriament el director d’estes i el promotor.
2.
L'abocament
de
runes
en
contenidors o altres recipients situats en la via
pública haurà de realitzar-se, quan es faça des
d'una altura, per mitjà de la canalització d'estos
per mitjà d'instal·lacions prou adequades perquè
les runes no siguen abocaments a l'aire.
ARTICLE 14.- Els encarregats o responsables
de les obres en edificis tindran l'obligació de
deixar tots els dies, abans del fosquejar, els
fronts de les cases o solars nets de runes,
materials de construcció i terres.
SECCIÓ 4a.- En relació als animals de
companyia
ARTICLE 15.- La tinença d’animals en general i
d’animals de companyia en particular i les
obligacions per a evitar la brutícia derivada dels
animals es determinaran en la leguslació estatal
i autonòmica i en l’Ordenança Reguladora de la
Tinença i Protecció dela Animals del municipi
d’Albal o norma que la substituïsca.

ARTICLE 12.ARTICLE 16.- se suprimeix.
1.
Quan es realitzen xicotetes obres
en la via pública amb motiu de canalitzacions,
tapat de cales, etc., o fora d'ella, i sense perjuí
de l'estricte compliment de les previsions
contingudes en les corresponents llicències
d'obres i la resta de normes d'aplicació, les
sobrants i runes hauran de ser retirats de forma
immediata a la terminació diària dels treballs,
deixant-los, entre tant, degudament amuntonats,
de manera que no es pertorbe la circulació de
vianants ni de vehicles automòbils i adoptant les
mesures necessàries per a evitar el seu
escampament.
2.
Totes les runes o sobrants de les
obres hauran de ser traslladats per la persona
responsable dels mateixos fins als llocs
habilitats per a la seua valoració o tractament.
3.
En les obres on es produïsquen
quantitats de runes superiors a tres metres
cúbics hauran d'utilitzar-se, per al seu
emmagatzemament
en la via pública,
contenidors adequats, emparats per la
corresponent autorització. Si la quantitat de
runes no aconseguix tal volum serà obligatori
emmagatzemar-los en bosses o sacs disposats
a este efecte.
ARTICLE 13.1.
Totes les obres que es realitzen
en la via pública, així com aquelles sobrants i
runes que es depositen en ella hauran d'estar
degudament assenyalades, deixant un espai
suficient per al pas de vianants i degudament
protegit,
sent responsable del compliment

TÍTOL III. NETEJA DE TERRENYS I
EDIFICACIONS
ARTICLE 17.- Els propietaris de terrenys –
tinguen o no la condició de solar- i de qualsevol
tipus d'edificació –vivendes o establiments-,
estan obligats a mantindre en condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic, havent de
realitzar els treballs de neteja o reparació que
foren necessaris a criteri de la Corporació Local.
Si estos treballs no es realitzaren pel titular del
solar, subsidiàriament actuarà la Corporació
Local, I carregarà els gastos ocasionats a este
titular.
ARTICLE 18.1.
Quan es realitze la neteja
d'aparadors, portes, marquesines, tendals o
cortines
dels
establiments
comercials,
s'adoptaran les degudes precaucions per a no
causar molèsties als transeünts ni embrutar la
via pública i si, no obstant això, esta fóra
embrutada, els amos de l'establiment estan
obligats a la seua neteja, retirant els residus
resultants.
2.
Les mateixes precaucions hauran
d'adoptar-se per a la neteja de balcons i
terrasses, així com per al reg de les plantes
instal·lades en estos.
ARTICLE 19.1.

Queda prohibit:
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a)
L'abocament de fems fora dels
contenidors habilitats a este efecte.
b)
Se suprimeix.
c)
Esgarrar, embrutar o arrancar els
cartells o anuncis situats en els llocs o
emplaçaments autoritzats a este efecte.
2.
Es consideraran separadament
com a actes sancionables les actuacions
contràries al que disposa el punt anterior en
cada immoble o altres llocs prohibits.
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c)
Quan el responsable dels actes
no execute els treballs de neteja en el termini
que se li concedisca.
2.
Tots els gastos ocasionats pels
treballs de neteja que realitze l'Ajuntament de
forma subsidiària, seran a costa del propietari i
podrà exigir-se un depòsit previ d'una quantitat
suficient que assegure el pagament dels treballs
realitzats.
TÍTOL V. ARREPLEGA DE RESIDUS SÒLIDS
TÍPICAMENT URBANS

ARTICLE 20.1.
Els
propietaris
o
titulars
d'immobles, instal·lacions, etc. cuidaran de
mantindre netes les parets i fatxades de
qualsevol tipus d'anunci que no siga l'específic
d'una professió o activitat mercantil.
2.
Únicament
es
permetrà
la
col·locació de cartells o anuncis en els llocs
destinats a este objecte, sempre que, a més,
estiguen emparats per la perceptiva llicència i es
complisquen les normes específiques.
3.
Quan un immoble haja sigut
objecte de pintades, o apegat de cartells, el
propietari o persona encarregada ho comunicarà
a l'Ajuntament, que obligarà a la seua neteja pel
responsable o la netejarà a càrrec d'ell.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS DEL
SERVICI
ARTICLE 24.- S'entén per residus sòlids
típicament urbans o domiciliaris, els que
procedisquen de la normal activitat domèstica,
així com els produïts en activitats econòmiques
que, per la seua naturalesa i volum són
assimilables als anteriors, de conformitat amb el
que disposa l'art. 3 d'esta Ordenança.
ARTICLE 25.- Correspon a l'Ajuntament d'Albal,
a través de qualsevol de les formes de gestió,
l'arreplega de residus sòlids típicament urbans o
domiciliaris.
ARTICLE 26.-

ARTICLE 21.- Durant els períodes electorals i
aquells altres de general participació ciutadana
en què siga pertinent la realització d'actes de
propaganda,
l'Ajuntament
adoptarà,
de
conformitat amb el que es dispose en la
respectiva normativa, espais especialment
reservats per a la seua utilització com a suports
publicitaris.
TÍTOL IV. ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA
RESPECTE A LA NETEJA VIÀRIA
ARTICLE 22.- L'Ajuntament d'Albal, en exercici
de la seua funció de policia urbana i sanitària,
intervindrà l'activitat dels propietaris que no
complisquen l'obligació de neteja en les
condicions previstes en esta ordenança, per a
preservar, mantindre i, si és el cas, restablir la
higiene o ornament públic, amb independència
de les sancions que procedisquen.
ARTICLE 23.1.
L'execució
subsidiària
de
l'Ajuntament es produirà en els casos següents:
a)
Quan
el
propietari,
prèvia
advertència, no execute els treballs de neteja
necessaris en el termini que a este efecte se li
concedisca.
b)
Que el propietari quan no puga
complir l'orde municipal per causes justificades
alienes a la seua voluntat, ho comunique a
l'Ajuntament dins del termini indicat.

1.
El dipòsit dels residus sòlids
urbans arreplegats es durà a terme
exclusivament dins dels contenidors habilitats a
este efecte en els horaris indicats per
l’Ajuntament.
2.
Serà obligatori el dipòsit dels
residus separats en les fraccions que establisca
en cada cas la legislació vigent o l’establida en
la present Ordenança.
3.
Queda prohibit entregar els
residus sòlids urbans a qualsevol altra persona
física o jurídica que no tinga la corresponent
concessió o autorització municipal, que
respondrà solidàriament amb esta pels perjuís
que pogueren produir-se per causa d'aquells.
4.
En cap cas han d'entregar-se els
residus al personal encarregat de la neteja dels
carrers.
ARTICLE 27.- Cap persona física o jurídica
podrà dedicar-se a l'arreplega, transport i
aprofitament dels residus sòlids urbans,
qualsevol que siga la seua naturalesa, sense la
prèvia concessió o autorització municipal.
ARTICLE 28.1.
Les persones o empreses de
residus sòlids urbans, quan pogueren presentar
característiques que els facen tòxics o
perillosos,
estaran obligats, llevat
que
procedisquen a la gestió per si mateixos, a
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entregar-los a un gestor de residus, per a la
seua valoració o eliminació.
2.
Així mateix, les persones o
empreses o posseïdores de residus que , per les
seues característiques, puguen produir trastorns
en el transport i tractament de la resta de
residus o dels elements de transport queden
obligades a proporcionar a l'Ajuntament
informació
completa sobre el seu origen,
quantitat i característiques, sent responsables
en tot moment de tots els danys que es
produïsquen quan s'haguera omés o falsejat
aquella informació.
CAPÍTOL II. ELEMENTS D'ARREPLEGA
ARTICLE 29.- El depòsit dels residus sòlids
urbans es farà obligatòriament en el tipus de
recipient normalitzat que, en cada cas,
determine l'Ajuntament.
ARTICLE 30.- Els residus sòlids típicament
urbans hauran de presentar-se separats en les
fraccions següents:
•
Envasos lleugers
•
Paper cartró
•
Vidre
•
Resta de residus
ARTICLE 31.- L'Ajuntament d'ofici i/o a petició
de les agrupacions de veïns que ho sol·liciten,
estudiarà la possibilitat de la instal·lació de
contenidors per a l'arreplega de residus sòlids
urbans, en sectors o zones determinades de la
població.
ARTICLE 32.- Es definix com a contenidor de
residus sòlids urbans normalitzat a un recipient
destinat a arreplegar i emmagatzemar residus
sòlids urbans degudament allotjats en la seua
bossa i apte especialment per al buidatge
mecànic.
ARTICLE 33.1.
Els
contenidors
normalitzats
quedaran identificats de la manera següent
segons el tipus de residus que recepcionen:
•
Color groc per a la fracció
d’envasos lleugers.
•
Color blau per a la fracció de
paper i cartró.
•
Color verd per a la fracció de
vidre.
•
Color gris per al fracció resta
2.
Excepcionalment,
es
podrà
modificar el tipus o color dels contenidors
normalitzats per a la realització de campanyes
de sensibilització i foment del reciclatge o per a
altres finalitats d’interés general.
ARTICLE 34.-
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1.
Els
propietaris
de
bars,
restaurants, carnisseries, mercaderies i la resta
de locals de pública concurrència que
produïsquen residus derivats de la seua
activitat, hauran de depositar-los en bosses de
dimensions adequades, en perfecte estat i aptes
per a eixe ús, tancades i que eviten la fuga de
líquids.
2.
Amb
independència
dels
contenidors instal·lats pels servicis municipals,
l’Ajuntament, pel que fa al volum o tipologia de
residus que genere una activitat, podrà ordenar,
a càrrec seu , la dotació i col·locació dels
contenidors suplementaris o especials que
siguen necessaris.
CAPÍTOL III. PROCEDIMENT
ARTICLE 35.- El servici d'arreplega domiciliària
tindrà la periodicitat que es fixe, i es donarà
publicitat necessària per al coneixement dels
veïns.
ARTICLE 36.- Els ciutadans evacuaran dels
seus domicilis els residus sòlids urbans,
envasos lleugers i restes,
en bosses
adequades, degudament tancades, de manera
que es garantisca la seua estanquitat,
impermeabilitat i hermeticidad, per a l'evitació
d'olors.
ARTICLE 37.- Queda prohibit:
a)
Dipositar els residus sòlids fora
dels contenidors habilitats a este efecte.
b)
Dipositar residus que continguen
líquids o que puguen liquar-se en els
contenidors habilitats per l’Ajuntament.
c)
Canviar la ubicació dels recipients
d’arreplega de residus fixats pels servicis
municipals, així com produir danys en el
mobiliari urbà relacionat amb l’arreplega de
residus.
d)
Traure les bosses de fem els dies
que no hi hi haja arreplega, o fora de l'horari que
fixe l'Ajuntament.
e)
L'aprofitament i arreplega dels
residus sòlids en l'interval de temps en què es
troba en la via pública a l'espera de ser
arreplegats pel servici municipal quan supose el
deteriorament de les bosses i aparició d'olors o
presència d'animals.
ARTICLE 38.1.
Si una entitat, pública o privada,
haguera, per qualsevol causa, de desprendre's
de residus sòlids en quantitats majors a què
constituïxen la producció diària normal, i no de
forma freqüent, no podrà presentar-los
conjuntament amb els residus habituals.
2.
En estos casos l'entitat podrà
sol·licitar autorització per al transport dels
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residus amb els seus propis mitjans als punts de
transformació o eliminació que indique
l'Ajuntament.
ARTICLE 39.1.
Els residus de paper i cartró es
presentaran degudament plegats per a dipositarlos en els contenidors habilitats a este efecte
(blaus). Queda expressament prohibit dipositarlos directament en la via pública.
2.
Els residus de vidre es dipositaran
directament en els contenidors habilitats a este
efecte (verds). Queda expressament prohibit
dipositar-los directament en la via pública.
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es troben disponibles per a limitar la generació
de residus o la seua perillositat.
3.
La
responsabilitat
de
les
persones o entitats productores o altres
posseïdores inicials d'esta classe de residus,
quan no realitzen el tractament per si mateixos,
conclou quan els entreguen a un negociant per
al seu tractament o a una empresa o entitat de
tractament autoritzada sempre que l'entrega
s'acredite documentalment i es realitze complint
els requisits legals establits.
TÍTOL VII. RESIDUS INERTS I ALTRES
RESIDUS
CAPÍTOL I. MATERIALS INERTS

TÍTOL VI. RESIDUS NO DOMÈSTICS O
EQUIPARABLES ALS MATEIXOS
ARTICLE 40.- Els productors o posseïdors de
residus no domèstics o equiparables a estos
estan obligats a l'adopció de totes les mesures
siguen necessàries per a assegurar que el
transport, tractament, eliminació o, si és el cas,
aprofitament dels mateixos es realitze sense risc
per a les persones, sent els propietaris de tals
residus els únics responsables dels possibles
danys o perjuís que els mateixos puguen
ocasionar.
ARTICLE 41.- Serà d'obligada observança en el
terme municipal d'Albal, la legislació estatal i
autonòmica en matèria de residus no domèstics.
ARTICLE 42.- Seran considerats residus no
domèstics o equiparables als mateixos aquells
que, siguen comercials i industrials i, en general,
els que presenten un risc potencial per a la salut
pública o el medi ambient.
ARTICLE 43.- Les persones o empreses
productores o posseïdores de residus no
domèstics o equiparables estaran obligades,
sempre que no procedisquen a gestionar-los per
si mateixos, a entregar-los a un gestor de
residus per a la seua valoració o eliminació
havent d'assumir els costos de gestió
corresponents.
ARTICLE 44.1.
Tota
persona
o
empresa
productora o posseïdora de residus no
domèstics o equiparables estarà obligada a
mantindre els residus en condicions adequades
de seguretat i higiene fins que procedisca per si
mateix a la seua eliminació o els entregue a una
entitat gestora degudament autoritzada.
2.
Les persones o empreses
productores d'esta classe de residus estaran
obligades a aplicar quantes millores tècniques

ARTICLE 45.- Es consideren residus inerts
aquells que no experimenten transformacions
físiques, químiques o biològiques significatives,
que no són solubles ni combustibles ni
reaccionen física ni químicament de cap altra
manera, ni són biodegradables, ni afecten
negativament a altres matèries amb què entren
en contacte de manera que puguen donar lloc a
contaminació del medi o perjudicar la salut
humana i complisquen els requisits que respecte
del lixiviat total, contingut de contaminants i
ecotoxicidad complisquen els requisits establits
en la legislació aplicable. Els residus inerts i
runes de les obres hauran de ser transportats
per les persones propietàries d’estos als
abocadors específics degudament autoritzats.
ARTICLE 46.1.
Es prohibix depositar en la via
pública qualsevol classe de runes o rebutjos
procedents d'obres de construcció i remodelació
d'edificis o d'obres realitzades en l'interior
d’estos, siga en la totalitat o en alguna de les
vivendes, sense la pertinent autorització a este
efecte.
2.
Igualment
queda
prohibit
emmagatzemar en la via pública, fora dels límits
de la tanca protectora de les obres, material de
construcció: arena, rajoles, ciment, etc.
ARTICLE 47.1.
Els residus i materials de l'article
anterior només podran emmagatzemar-se en la
via pública utilitzant, per a això, contenidors
adequats la instal·lació de la qual haurà de
complir els requisits i condicions que
s'assenyalen en esta Ordenança i en el Codi de
Circulació.
2.
La col·locació de contenidors en
la via pública requerirà autorització municipal.
3.
Els contenidors han d'estar dotats
dels dispositius adequats que permeten
mantindre coberts quan no siguen utilitzats, per
a preservar l'ornament urbà i evitar que altres
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persones tiren en aquells fems domiciliaris i
objectes inútils.
4.
Quan els contenidors es troben
plens de runes es procedirà, de manera
immediata, a la seua retirada i substitució per
altres buits. A estos efectes els materials
depositats no podran sobrepassar, en cap cas,
el pla delimitat per les arestes superiors del
contenidor, estant prohibit l'ús de suplements o
afegits per a augmentar la capacitat del
recipient. En cas d'incompliment, l'Ajuntament
podrà retirar el contenidor que, una vegada buit,
quedarà en depòsit amb el pagament previ de
les despeses a què ascendisca la retirada,
transport i abocament.
CAPÍTOL II. ALTRES RESIDUS
SECCIÓ 1a. Animals morts
ARTICLE 48.- Es prohibix l'abandó de cadàvers
d'animals de tota espècie sobre qualsevol classe
de terrenys, públics o privats. La sanció per
incompliment d'esta norma serà independent de
les responsabilitats que estiguen previstes en la
normativa d'orde sanitari.
ARTICLE 49.- Se suprimeix
ARTICLE 50.- Els que observen la presència
d'un animal mort sobre terreny públic han de
comunicar tal circumstància a l'Ajuntament a fi
de procedir a la retirada del cadàver en les
condicions higièniques necessàries per a tal
operació.
ARTICLE 51.- Les persones que necessiten
desprendre's d'animals morts domèstics hauran
de procedir en els termes establits en
l’Ordenança Reguladora de la Tinença i
Protecció d’Animals.
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procedeix a la seua retirada en el termini d'un
mes, s’executarà el trasllat al Centre Autoritzat
de Tractament.
3. No obstant això, es podrà procedir a la
retirada immediata del vehicle quan es troben
cremats, no tinguen plaques de matriculació,
presenten grans desperfectes que puguen
constituir un risc per a la ciutadania, s'utilitzen
com a depòsit de qualsevol tipus de residu,
s'utilitzen per a pernoctar o com a vivenda
habitual o presenten desperfectes que faça
presumir racionalment el seu abandó. En este
cas, una vegada traslladats al depòsit municipal,
s'iniciarà el pertinent procediment administratiu
per a la declaració com a residu urbà.
4. La declaració de residu s'efectuarà mitjançant
una resolució de l'alcaldia o de l'òrgan en què
haja delegat la competència.
5.La retirada de vehicles amb la grua així com el
seu estacionament en el depòsit que s'habilite,
meritaran les taxes la quantia de les quals
vindrà fixada en la corresponent Ordenança
Fiscal.
6.En aquells casos en què s'estime convenient,
l'alcaldia o òrgan en qui delegue podrà acordar
la substitució del tractament residual del vehicle
per la seua adjudicació als servicis de vigilància
del tràfic municipal.
ARTICLE 53.1.
S'exclouen de la consideració
d'abandonats aquells vehicles sobre els quals
recaiga orde o manament judicial, conegut per
l'Ajuntament, perquè romanguen en la mateixa
situació, encara que l'autoritat municipal podrà
demanar l'adopció de les mesures pertinents
amb vista a l'ornament urbà.
SECCIÓ 3a. Mobles, efectes i objectes inútils
ARTICLE 54.-

SECCIÓ 2a. VEHICLES ABANDONATS
ARTICLE 52.1. Es considerarà residu urbà i determinarà,
prèvia la declaració com a tal, el trasllat del
vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de
vehicles per a la seua posterior destrucció i
descontaminació:
a) Quan hagen transcorregut més de dos mesos
des que el vehicle fora immobilitzat o retirat de
la via pública i depositat per l'Ajuntament i la
persona titular no haguera efectuat al·legacions.
b) Quan romanga estacionat per un període
superior a un mes en el mateix lloc i presente
desperfectes que facen impossible el seu
desplaçament per mitjans propis o li falten les
plaques de matrícula.
2. Amb anterioritat a l'orde de trasllat del residu,
l'Ajuntament requerirà a la persona titular del
vehicle, si la coneguera, i l’advertirà que, si no

1. Queda prohibit depositar en els espais
públics, en els contenidors destinats a altres
classes de residus i en els seus voltants,
mobles, efectes i objectes inútils semblants.
2. L'Ajuntament prestarà el servici d'arreplega
de mobles i efectes. Les persones que desitgen
desprendre's de tals elements ho sol·licitaran a
l'Ajuntament, el qual establirà els dies fixos de
cada mes en què es realitzarà la seua
arreplega.
3. En cap cas, es podran depositar en la via
pública més de tres mobles o efectes de grans
mides o quan en el seu conjunt superen els dos
metres cúbics. En este cas, serà obligació de la
persona propietària dels mateixos el seu
transport i depòsit als ecoparcs públics.
Secció 4a. Altres residus
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ARTICLE 55.1. Les piles i bateries (excepte les dels vehicles)
se separaran de la resta dels residus domèstics
o assimilables per a dipositar-se en els punts de
recollida selectiva que puguen ubicar-se en la
via pública, edificis o equipaments públics o
establiments comercials.
2. L'arreplega en els establiments comercials
serà gratuïta i les persones o entitats titulars
d’estos tindran el caràcter de posseïdors de
residus des que es produïsca l'entrega en els
contenidors situats en els mateixos i fins que
siguen arreplegats o entregats al gestor
corresponent.
ARTICLE 56.1. Els residus derivats d'operacions de
desbrossament d'herbes, segues, podes i tales
(restes vegetals) no podran dipositar-se en els
contenidors ubicats en la via pública per a la
fracció de restes.
2. Queda expressament prohibida la crema en
els espais públics de les restes de poda i
jardineria.
TÍTOL VIII. TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS
ARTICLE 57.- Se suprimeix
ARTICLE 58.- Els propietaris de parcel·les
rústiques o de solars abandonats hauran
d'adoptar quantes mesures resulten necessàries
per evitar l'abocament incontrolat de residus de
qualsevol tipus, havent de procedir, si és el cas,
a la retirada i neteja dels mateixos a càrrec seu.
TÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. COMPETÈNCIES
ARTICLE 59.- Dins de l'àmbit de la competència
municipal la potestat sancionadora correspon a
l'Alcalde o òrgan en qui delegue.
ARTICLE 60.- En cas de reconeguda urgència i
quan concórreguen circumstàncies que afecten
la salubritat o a l'orde públic, l'Alcalde podrà
ordenar, prèvia comprovació pels Servicis
municipals,
les
mesures
d'emergència
necessàries, sense perjuí de poder procedir-se
a la clausura o suspensió per qui haguera
concedit la llicència.
CAPÍTOL II. DENÚNCIES
ARTICLE 61.-
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1. Les denúncies presentades per terceres
persones interessades podran formular-se per
escrit a l'òrgan competent o usant per a tal
efecte el llibre o fulls de reclamacions del servici
o activitat, quan resulten exigibles de conformitat
amb la normativa vigent.
2. En les denúncies formulades ha de figurar la
identitat de la persona o persones que les
presenten i el relat dels fets que s'informen de
l'Ajuntament, la data de la seua comissió i, quan
siga possible, la identificació de les persones
presumptament responsables. Quan es tracte
de denúncies formulades en nom de societats,
associacions o institucions, tals dades es
referiran al representant de les mateixes que
subscriga l'escrit, havent de fer constar també el
nom de la persona jurídica a qui represente i
justificar documentalment la seua representació.
3. Si les denúncies no reuniren algunes de les
dades indicades, l'òrgan competent requerirà a
qui la formule perquè en el termini de deu dies
esmene les deficiències advertides, amb
l'advertència que si així no es fera, en cas de
prosseguir-se
d'ofici
les
actuacions
sancionadores, no serà considerada com a part
el denunciant.
4. En tota denúncia formulada per la Policia
Local o per les restants forces i cossos de
Seguretat de l'Estat i Policies autonòmiques,
haurà de consignar-se una succinta exposició
dels fets, i les dades identificatives de la
persones o persones infractores, la condició,
destinació i identificació de la persona
denunciant, que podrà realitzar-se a través del
número de registre personal, així com aquelles
circumstàncies i dades que contribuïsquen a
determinar el tipus d'infracció i el lloc, data i hora
de la mateixa i els elements concurrents que
puguen determinar, si és el cas, la seua
graduació.
5. L'acord d'iniciació del procediment dictat amb
el contingut mínim establit en l'article 64 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es notificarà a la persona instructora,
a la persona denunciant i a les altres
interessades, entenent en tot cas per tal a la
persona
presumptament
responsable,
concedint-los el termini d'al·legacions de quinze
dies.
ARTICLE 62.- Les denúncies formulades pels
particulars degudament donaran lloc a la
incoació de l'oportú expedient en què, a la vista
de les comprovacions i informes, i amb
audiència prèvia del denunciat, s'adoptarà la
resolució que procedisca, que serà notificada als
interessats.
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ARTICLE 63.- La persona denunciant estarà a
la responsabilitat en què poguera incórrer quan
actue amb temeritat o mala fe, sent a càrrec seu
els gastos que en tals supòsits s'originen.
ARTICLE 64.- El que disposen els articles
anteriors s'entén sense perjuí dels procediments
que s’inicien d’ofici per acord de l’òrgan
competent, per la seua iniciativa pròpia, per
petició raonada d’altres òrgans, com a
conseqüència de denúncies formulades pels
servicis municipals corresponents, la Policia
Local o qualsevol de les altres forces i cossos
de
seguretat
de
l’Estat
i
polítiques
autonòmiques.
CAPÍTOL III. RESPONSABILITATS
ARTICLE 65.1.
Les responsabilitats derivades de
l'incompliment de les obligacions assenyalades
en esta ordenança seran exigibles no sols pels
actes propis, sinó també pels que aquelles
persones de qui s'haja de respondre i pel
procedir dels animals de què fóra propietari.
2.
La responsabilitat serà solidària
quan es tracte d'obligacions col·lectives i quan
s'entreguen els residus a persona no
autoritzada.
CAPÍTOL IV. INFRACCIONS
ARTICLE 66.1.
Es
consideraran
infraccions
administratives les accions o omissions que
contravinguen les normes contingudes en esta
ordenança, així com la desobediència als
mandats d'establir les mesures correctores
assenyalades o de seguir determinada
conducta, en relació amb les matèries que esta
regula.
2.
Les infraccions es classificaran en
lleus,greus i molt greus.
3.
Es consideraran infraccions molt
greus:
a)
Dedicar-se a l'arreplega, transport
o aprofitament de residus sense la deguda
autorització.
b)
L'establiment o constitució d'un
depòsit o abocador que no haja sigut prèviament
autoritzat o no s'ajuste a l'autorització
concedida.
c)
L'abocament
incontrolat
de
residus industrials.
d)
No informar l'Ajuntament sobre les
característiques, quantitat i origen dels residus
que puguen ocasionar trastorn en el transport o
aparcament, proporcionant dades falses.
e)
Impedir la labor inspectora dels
servicis municipals.
f)
Reincidència en faltes greus.
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ARTICLE 67.- Es consideraran infraccions
greus:
a)
Realitzar actes prohibits en
l'article 5 o ometre les obligacions de neteja
establides en el capítol 3 del Títol II d'esta
Ordenança.
b)
No mantindre en constant estat de
neteja les parts visibles dels immobles des de la
via pública.
c)
Usar o manipular indegudament
els recipients subministrats per l'Ajuntament.
d)
No
retirar
els
contenidors
autoritzats per a l’abocament de runes o altres
residus inerts en el termini establit.
e)
Abandonar mobles o efectes en la
via pública sense el compliment dels requisits
establits en la present Ordenança.
f)
Abandonar cadàvers d'animals en
qualsevol terreny.
g)
Distribuir publicitat sense ajustarse a les condicions establides en la present
Ordenança.
h)
No dipositar els residus en els
contenidors habilitats a este efecte, segons la
fracció que es tracte, complint els requisits i
condicions establits per a cadascun d’ells,
especialment no dipostar els residus en bosses
de plàstic quan siga obligat este extrem.
i)
Depositar
els
residus
en
contenidors habilitats per a una altra fracció o
fora dels mateixos, encara que estos es troben
replets.
j)
Canviar la ubicació dels recipients
d’arreplega de residus fixats pels servicis
municipals, així com produir danys en el
mobiliari urbà relacionat amb l’arreplega de
residus.
k)
Incompliment de qualsevol de les
obligacions assenyalades en l'article 58 de la
present Ordenança.
l)
Reincidència en la infraccions
lleus.
ARTICLE 68.- Es consideren infraccions lleus
qualsevol infracció a esta ordenança no
tipificada com a falta greu o molt greu.
CAPÍTOL V. SANCIONS
ARTICLE 69.- Les infraccions a la present
ordenança seran sancionades d'acord amb el
que disposa este capítol, sense perjuí de les
responsabilitats
penals
o
civils
que
procedisquen.
ARTICLE 70.- Les infraccions podran donar lloc
a la imposició per l'Alcalde-President de les
multes següents:
1)
100,00 €.

Infraccions lleus: multes de fins a
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2)
Infraccions greus: multa de fins a
400,00€.
3)
Infraccions molt greus: multa de
fins a 1.000,00€.
ARTICLE 71.- Es considerarà especialment com
agreujant l'eliminació o abocament de residus
sòlids en la xarxa de sanejament municipal,
encara que prèviament s'haja sotmès a un
pretractament de trituració.
ARTICLE 72.1.
Les quanties de les multes es
graduaran atenent-se a les circumstàncies
següents:
a)
Naturalesa de la infracció I dels
perjuís causats.
b)
Grau de culpabilitat o existència
d'intencionalitat.
c)
Continuïtat o persistència en la
conducta infractora.
d)
Reincidència, per comissió en el
terme d’un any d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan haja sigut així declarat per
resolució ferma en via administrativa.
ARTICLE 73.1.
Amb independència de les
sancions que procedisquen s'exigirà la reposició
de les coses al ser i estat anterior a la infracció,
podent ser, si és el cas, realitzat per
l'Ajuntament a costa de l'interessat.
2.
Així mateix hauran de ser
indemnitzats els danys i perjuís que s'hagueren
causat, l'avaluació dels quals correspon efectuar
als servicis tècnics de l'Ajuntament.
CAPÍTOL VI. PROCEDIMENT SANCIONADOR
ARTICLE 74.1. No s'imposarà cap sanció per les infraccions
previstes en la present Ordenança, sinó en virtut
de procediment instruït d'acord amb les normes
del present capítol i amb observança dels
principis arreplegats en el Capítol III del títol
Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
Règim Jurídic del Sector Públic i del Títol IV de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques o de la normativa que, en esta
matèria, es trobe vigent en cada moment.
2. L'òrgan administratiu competent per a la
Instrucció del procediment sancionador durà a
terme d'ofici quantes actuacions resulten
adequades per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades i fets en virtut dels
quals haja de dictar-se la resolució, podent, si és
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el cas, acordar l'arxivament de les actuacions
quan d'estes no es derivara responsabilitat.
3. Ultimada la Instrucció del procediment, l'òrgan
competent formularà proposta de resolució, que
es notificarà a les persones interessades,
concedint-se'ls un termini de quinze dies per a
formular al·legacions i presentar els documents i
informacions que estimen pertinents. L'audiència
a la persones interessades no serà necessària
en els supòsits regulats en l'article 82.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
4. Iniciat un procediment sancionador, si la
persona
infractora
reconeix
la
seua
responsabilitat, en qualsevol moment anterior a
la resolució, es podrà resoldre el procediment
amb la imposició de la sanció que procedisca.
5. Quan la sanció tinga únicament caràcter
pecuniari o bé càpia imposar una sanció
pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari
però s'ha justificat la improcedència de la
segona, el pagament voluntari per la persona
presumptament responsable, en qualsevol
moment anterior a la resolució, implicarà la
terminació del procediment, excepte quant a la
reposició de la situació alterada o a la
determinació de la indemnització pels danys i
perjuís causats per la comissió de la infracció.
6. En ambdós casos, quan la sanció tinga
únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent
per a resoldre el procediment aplicarà una
reducció del 20 % sobre l'import de la sanció
proposada. Les dos reduccions aplicables als
supòsits dels apartats quart i quint seran
acumulables entre si. El percentatge haurà
d'estar determinat en la notificació d'iniciació del
procediment i la seua efectivitat estarà
condicionada al desistiment o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.
7. La resolució del procediment sancionador,
que serà en tot cas motivada i esgotarà la via
administrativa, es notificarà a la persona
interessada i a la persona denunciant quan esta
haja sigut tinguda també com interessada en el
mateix.
8. Contra les
resolucions
administratives
referents als procediments sancionadors podran
interposar-se recurs potestatiu de reposició
davant de l'òrgan autor de l'acte en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la
notificació o recurs contenciós administrativa, en
el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la seua notificació, davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu.
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9. Les sancions imposades en aplicació de la
present Ordenança seran executives quan no
càpia contra elles cap recurs ordinari en via
administrativa. Hauran de ser satisfetes en els
terminis assenyalats a partir de l'endemà a
aquell en què es notifique la fermesa en via
administrativa. Transcorregut el termini sense
que hagueren sigut fetes efectives, es procedirà
a la seua recaptació per la via de
constrenyiment en la forma i el termini establits
en el Reglament General de Recaptació.
TÍTOL X. DRET SUPLETORI
ARTICLE 75.- En allò no previst en la present
Ordenança, regirà:
- Llei 7/1.985, de 2 d'abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
- Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus
de la Comunitat Valenciana.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls
Contaminats.
- Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de
Protecció de la Seguretat Ciutadana.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl
i Rehabilitació Urbana.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
El present Reglament entrarà en vigor d’acord
amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases
de Règim Local.
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