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INTRODUCCIÓ A LA VERSIÓ REVISADA I ADAPTADA PER LA FEDERACIÓ VALENCIANA 
DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES 

La present versió de  l'Ordenança   Tipus del Pla d'Acció d'Envasos de  la Comunitat Valenciana  
és  fruit d'un grup de treball creat per  la FVMP que, partint de  la versió original d'Ordenança 
elaborada per “Broseta Abogados”, va realitzar diferents aportacions  que plantegen  una visió 
alternativa del text de l'Ordenança tipus, mantenint el valor i utilitat de la versió original.  

Aquesta versió s'ha numerat com a 1B per a mostrar la seua singularitat. 

Sense  detallar  la  totalitat  de  revisions  i  adaptacions  d'aquesta  versió  algunes  de  les  més 
destacades són: 

‐ Situar el títol referent a la participació ciutadana en la gestió dels residus municipals 
al principi de la mateixa, per a reflectir la seua importància estratègica en la gestió de 
la jerarquia dels residus. 

‐ Afegir un títol referent a neteja viària que, expressament i a petició d’ Ecoembes, no 
va incloure  la versió original. 

‐ Crear una secció específica del text sobre Modalitats de recollida separada. 

Igual que  la versió original, aquesta es  facilita en versió pdf  i  .doc, per a  facilitar el  seu ús  i 
adaptació a la  realitat dels municipis que opten per utilitzar‐la. 
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INTRODUCCIÓ A L'ORDENANÇA TIPUS DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

La present Ordenança Tipus ha sigut elaborada per BROSETA Abogados, S.L.P a petició 
de  l'entitat Ecoembalajes España, S.A.  (d'ara endavant, ECOEMBES) per a complir als 
objectius perseguits pel Pla d'Acció de Recollida Selectiva d'envasos de  la Comunitat 
Valenciana que es desenvolupa conjuntament amb la Generalitat Valenciana. 

Durant  la  seua  elaboració,  han  prestat  la  seua  col∙laboració  diferents  institucions 
públiques i privades, totes elles referents en el marc del desenvolupament ambiental: 
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a 
més  de  la  pròpia  ECOEMBES,  la  Federació  Valenciana  de Municipis  i  Províncies,  el 
Consorci València Interior, i el Grup Empresarial Imedes, S.L. 

La  finalitat perseguida amb esta nova Ordenança és que els distints municipis de  la 
Comunitat  Valenciana  puguen  comptar  amb  un  instrument  regulador,  adaptat  als 
actuals  requeriments  legislatius en matèria de gestió de  residus  la qual  incorpore, al 
seu torn, elements innovadors i de foment, amb l'objectiu de promoure l'increment de 
la  participació  ciutadana  en matèria  de  reciclatge,  així  com  per  a  incorporar  en  els 
hàbits quotidians comportaments responsables cap a la separació de residus en origen.  

Per a  l'elaboració de  la present Ordenança s'ha partit dels objectius fixats per  la Unió 
Europea en el marc jurídic de la gestió de residus, els quals van orientats a la reducció 
de la producció dels residus i la seua posterior utilització com a recursos. 

Així mateix,  s'estableix  l'obligació de prendre mesures dirigides a  la participació dels 
distints  sectors  socials  i  econòmics,  a  fi  d'avançar  cap  a  alternatives  de  gestió més 
eficients i respectuoses amb el medi ambient.  

De  conformitat  amb  tot  el que  s'ha  exposat,  considerem que  la present Ordenança 
definix un marc normatiu perfectament adaptat a  les disposicions  contemplades pel 
dret comunitari en matèria de gestió de residus,  la qual cosa suposa una oportunitat 
per a adaptar i millorar l'actual règim normatiu. En aquest sentit, estem convençuts de 
que la present Ordenança pot dotar als distints municipis d'un instrument de regulació 
comuna que podrà servir de guia tant a l'Administració com als administrats. 

Igualment,  i en atenció a  l’aprovació de  la nova Llei de Contractes del Sector Públic, 
s'ha elaborat un model general de Plec de Condicions Administratives el qual establisca 
les bases per a  la contractació dels serveis de Recollida de Residus. En aquest sentit, 
aquest  Plec  requereix  que  la  prestació  del  servei  garantisca  unes  determinades 
condicions adaptades a les disposicions introduïdes en la nova Ordenança. 

D'altra banda, en aplicació  i desenvolupament dels referits treballs, s'ha elaborat una 
guia d'elements incentivadors, a través dels quals es garantisca una implantació eficaç 
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dels  sistemes  de  pagament  per  generació.  La  seua  finalitat  serà  introduir‐los  en  les 
corresponents ordenances fiscals reguladores de la taxa de residus municipals. 

Així mateix, s'ha treballat en el disseny  i desenvolupament d'elements de suport a  la 
funció  de  control  i  inspecció  d'aquesta  gestió,  així  com  en  l'aplicació  del  règim 
sancionador, en l'àmbit dels residus municipals.  

Tot allò, amb l'objectiu de donar un compliment efectiu a les disposicions de la present 
Ordenança tipus, que esperem compte amb la participació de les diferents institucions 
municipals,  a  l'efecte  de  que  puguen  efectuar  suggeriments  i  identificar  necessitats 
pròpies que afecten els distints municipis en tots els aspectos relacionats amb la gestió 
de residus. 

En  aquest  sentit,  elaborats  tots  els  treballs  exposats,  els  quals  conformen  la  Sèrie 
Documental  del  Pla  d'Acció  de  Recollida  Selectiva  d'Envasos  de  la  Comunitat 
Valenciana, per part de BROSETA Abogados, S.L.P. es prestarà l'assessorament i suport 
a totes  les entitats  locals que ho requerisquen, en vistes a aconseguir una completa  i 
adequada adaptació i integració en el seu àmbit territorial i competencial.  

La  present Ordenança  tipus  està  disponible  en  format  .pdf  i  en  format  .doc1  per  a 
facilitar  el  seu  ús  i  adaptació.  A  més,  les  notes  al  peu  incorporen  aclariments 
complementaris al lector. 

                                                           
1 http://www.plandeaccionenvasescv.com 
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SÈRIE DOCUMENTAL DEL PLA D'ACCIÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

1. Ordenança Tipus de Gestió de Residus Municipals.  

2. Plecs  Tipus  de  Clàusules  Administratives  i  Tècniques  de  Recollida  de 
Residus i Neteja Viària.  

3. Guia d'Incentius a la Gestió de residus.  

4. Guia  per  al  desenvolupament  d'elements  de  suport  a  la  funció 
d'inspecció i control. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En  l'àmbit del dret  comunitari,  la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre,  sobre  residus, 
ofereix un marc de mesures a mitjà i llarg termini amb el qual donar resposta a l'objectiu de la 
Comissió de transformar  la Unió Europea en una "economia circular", basada en una societat 
de  reciclatge a  fi de  reduir  la producció de  residus  i utilitzar‐los  com a  recursos,  fomentant  
l'adopció de mesures destinades a garantir  la  jerarquia des  residus, és a dir:  la prevenció,  la 
reutilització, la separació en origen, la recollida i el reciclatge de residus. 

D'altra banda, pel que fa al nostre Dret intern, l'article 45 de la Constitució Espanyola estableix, 
com a principi  rector de  la política  social  i econòmica, el dret de  tots a disfrutar d'un medi 
ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure dels poders públics, 
entre ells, el municipi, de conservar‐lo. 

Respecte d’això,  i d’acord amb el que disposa  la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de  les 
Bases  del  Règim  Local,  així  com  en  la  Llei  22/2011,  de  28  de  juliol,  de  Residus  i  Sòls 
Contaminats,  s'estableix amb  caràcter  general  la  competència de  les entitats  locals per a  la 
gestió dels residus municipals.  

Així mateix,  i en  l'àmbit de  la Comunitat Valenciana,  la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de 
Residus  de  la  Comunitat  Valenciana,  junt  amb  el  Pla  Integral  de  Residus  de  la  Comunitat 
Valenciana, advoquen per una única regulació per a tots els tipus de residus, proporcionant un 
marc  legal  i estratègic per a  la gestió  integral  i coordinada dels  residus que  s'orienta, al  seu 
torn, a complir els objectius generals de reducció de la producció de residus i potenciació de la 
recollida separada. 

En  aquest  sentit,  ha  de  significar‐se  que  la  Llei  22/2011,  de  28  de  juliol,  de  Residus  i  Sòls 
Contaminats  contempla  entre  les  seues  definicions  les  de  "residus  domèstics"  i  "residus 
comercials",  categories  ambdues  incloses  en  les  referències que,  al  llarg del Pla  Integral de 
Residus de la Comunitat Valenciana, es realitzen als residus municipals, amb les particularitats 
establides per a  la seua gestió en  l'article 12 de  l'esmentada Llei. De conformitat amb el citat 
precepte,  les  Entitats  Locals  són  les Administracions  competents  en  relació  amb  els  residus 
domèstics generats en les llars, comerços i serveis, podent també fer‐se càrrec de la gestió dels 
residus comercials no perillosos i els residus domèstics generats en les indústries en els termes 
que establisquen els seus respectives ordenances.  

D'aquesta manera,  els municipis  són  els  responsables  de  garantir  la  recollida,  la  gestió,  el 
transport  i el  tractament dels residus municipals generats en  les  llars, comerços  i serveis del 
municipi.  

En  aquest  sentit, un dels majors  reptes mediambientals que  es presenten  en  l'actualitat  és 
establir  el  conjunt  de  disposicions  que  constituïsquen  l'expressió  d'una  correcta  política  de 
residus, proporcionant les bases per a convertir la gestió dels residus en una pràctica adequada 
i innovadora, que garantisca la salut de les persones i un alt nivell de sostenibilitat i de qualitat 
en el nostre medi ambient. 
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En  compliment  de  totes  aquestes  previsions  legals  i,  en  especial,  en  l'exercici  de  les 
competències  legalment  atribuïdes  a  l'Ajuntament  de  [...],  es  fa  imprescindible  l'aprovació 
d'una nova Ordenança municipal que perseguisca la reducció de la producció d'aquests residus 
i  la  reutilització  dels mateixos  com  a  recursos,  així  com  l'adopció  de mesures  innovadores 
d'impuls  de  la  separació  en  origen,  la  recollida  i  el  reciclatge.  Tot  i  això,  amb  la  finalitat 
d'aconseguir una eficient economia circular que contribuïsca a tancar el cercle del cicle de vida 
dels productes i l'ús dels recursos de manera sostenible. 

La present Ordenança s'estructura en cinc títols, una Disposició Derogatòria i dues Disposicions 
Finals.  

El Títol I comprén les disposicions generals de caràcter directiu, que permeten, tant als òrgans 
competents  com als particulars,  la  seua  correcta aplicació a  través de  la delimitació del  seu 
objecte,  àmbit d'aplicació,  i definicions dels  conceptes que es  contemplen posteriorment  al 
llarg de l'articulat.  

El Títol  II aborda  la  transparència,  foment  i col∙laboració ciutadana a  fi d'afavorir amb açò el 
coneixement ciutadà de tot el cicle en  la gestió de residus, des de  la generació al tractament 
final, els processos  i els  recursos emprats. Resulta  indispensable per a millorar  la gestió dels 
mateixos i la seua repercussió en la conservació del medi ambient, així com el seu paper en el 
mateix i la seua capacitat de col∙laboració. Cal destacar que, de conformitat amb els objectius 
perseguits per la Directiva 2008/98/CE, així com per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats, el referit Títol III de la present Ordenança introduïx les disposicions que van 
encaminades  al  foment  de  la  prevenció,  la  reducció,  la  reutilització  i  la  recuperació  dels 
residus. 

El Títol  III aborda  la neteja de  la via pública  i els espais  lliures,  terrenys  i solars,  regulant  les 
actuacions que es desenvolupen en el seu àmbit com a conseqüència de l'ús comú general dels 
ciutadans, de  les obres, d'activitats diverses que puguen ocasionar brutícia en  la via pública, 
qualsevol que siga el lloc en què es desenvolupen, de la neteja de l'espai públic respecte a l'ús 
comú,  especial  i  privatiu,  i  de  les  manifestacions  públiques  en  el  carrer  i,  també  de  les 
repercussions en la neteja respecte a la tinença d'animals domèstics en la via pública. 

El Títol IV regula el servei de recollida, diferenciant entre un servei ordinari i un servei especial, 
sent comú a ambdós la separació pels ciutadans i usuaris dels residus en distintes fraccions per 
a afavorir el reciclatge i el compliment del principi de jerarquia.  

Finalment, el Títol V aborda  la Inspecció  i Sanció,  incardinant‐se ambdues potestats en  la Llei 
22/2011, de 21 d'abril de Residus i Sòls Contaminats. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i règim jurídic  

1. La present Ordenança té com a objecte la regulació, en l'àmbit de les competències de 
l'Ajuntament de  [...], de  totes  aquelles mesures,  conductes  i  activitats dirigides  a  la 
neteja  dels  espais  públics  i  privats,  i  al  depòsit  i  recollida  de  residus  municipals, 
respectant  el  principi  de  jerarquia,  amb  l'objecte  d'aconseguir  el  millor  resultat 
ambiental global, prevenint  la producció de  residus  i mitigant els  impactes adversos 
sobre la salut humana i el medi ambient.  

2. En  l'exercici  de  les  competències municipals,  la  present  Ordenança  desenvolupa  la 
legislació  comunitària,  estatal  i  autonòmica  en matèria  de  residus  i  de  règim  local, 
havent d’ interpretar‐se en tot moment i aplicar‐se d'acord amb la legislació vigent.  

3. El  règim  jurídic  aplicable  a  les  activitats  i  conductes  regulades  en  esta  Ordenança 
estarà  constituït  pel  que  preveu  la  mateixa,  en  la  legislació  estatal  i  autonòmica 
aplicable en la matèria. 

Article 2. Àmbit d'aplicació  

En el terme municipal de [...], totes les persones físiques i jurídiques estan obligades a complir 
les prescripcions contingudes en la present Ordenança, així com les disposicions que en el seu 
desenvolupament dicte l'Ajuntament i la resta de normativa aplicable, pel que fa a la disposició 
i gestió dels residus domèstics generats en el municipi de [...] 

Article 3. Exclusions 

Queden expressament exclosos de la regulació de la present Ordenança:  

a. Els residus radioactius.  

b. Els residus tòxics i perillosos2.  

                                                           
2 L'article 19 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus  i sòls contaminats exclou de  la definició de residus perillosos 
aquelles  fraccions  separades  de  residus  perillosos  generades  en  les  llars,  les  quals  qualifica  com  a  “residus  domèstics 
perillosos” disposant a aquest efecte sobre  les mateixes que no els seran aplicable  les obligacions derivades de  la seua 
consideració com a  residus perillosos  fins que no siguen acceptades per una entitat o empresa  registrada per a  la seua 
recollida o tractament.  
 
No obstant açò l'anterior ha de tenir‐se en compte que la citada llei no estableix que forme part de l'àmbit competencial 
vigent la recollida d'aquests residus domèstics perillosos per part de les entitats locals. 
 
Açò canviarà amb la futura promulgació i transposició a l'Ordenament jurídic intern de la Directiva del Parlament Europeu i 
del Consell per la qual es modifique la Directiva 2008/98 / CE relativa als residus, la Proposta dels quals de text normatiu 
aprovada en data 23 de febrer de 2018, disposa com a objectiu aconseguir a tot tardar l'1 de gener de 2025, l'establiment 
per part dels Estats membres d'una recollida separada de fraccions de residus perillosos produïdes per les llars, als efectes 
de les quals proposa un termini de18 mesos des de l'entrada en vigor de la Directiva, perquè la Comissió elabore directrius 
per a facilitar als Estats membres en la recollida separada de fraccions de residus perillosos generades en les llars. 
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c. Els residus explosius, oxidants o inflamables. 

d. Els residus infecciosos i/o biocontaminants.  

e. Els residus resultants de  la prospecció, extracció, tractament  i emmagatzemament de 
recursos minerals i de l'explotació de pedreres.  

f. Els  residus  d'explotacions  agrícoles  i  ramaderes  generats  i/o  utilitzats  en  el  marc 
d'explotacions agropecuàries.  

g. Els residus que es gestionen com a aigües residuals. 

h. Els efluents gasosos emesos a l'atmosfera.  

i. Qualssevol altres que siguen objecte de regulació específica 

Article 4. Definicions 

S'inclou en l'Annex I de la present Ordenança el llistat de definicions dels conceptes introduïts 
en la present norma. Per a les definicions no previstes en el dit Annex, caldrà ajustar‐se al que 
disposa  la  Llei  22/2011,  de  28  de  juliol,  de  residus  i  sòls  contaminats  i  normativa  que  la 
desenvolupe. 

Article 5. Competències locals  

1. És competència de l'Ajuntament de [...]3 la neteja de les vies i espais públics i la gestió 
dels  residus municipals  generats  en  les  llars,  comerços  i  serveis  i  depositats  en  el 
municipi  en  la  forma  que  s'establisca  en  la  present Ordenança  i  en  els  termes  que 
preveu  la  legislació de  residus  estatal  i  autonòmica  i  en  la  legislació de  règim  local, 
atenent a raons d'eficiència i economia. 

En  tot  cas,  és  un  servei  obligatori  de  l'Ajuntament  de  [...]  la  recollida  dels  residus 
domèstics generats en  les  llars, comerços  i  serveis. Aquest és un  servei de prestació 
obligatòria per part de l'Ajuntament i de recepció obligatòria per les persones físiques 
o jurídiques que tinguen el seu domicili o generen residus en el municipi de [...]. 

2. El municipi  gestionarà  els  serveis de  recollida,  transport,  valorització  i  eliminació  en 
matèria  de  residus  municipals,  per  si  mateixos  o  per  mitjà  de  mancomunitats  o 
qualssevol altres modalitats associatives previstes en  la  legislació  local, amb  l'objectiu 
de  garantir  el  bon  fi  del  servici  i  la  seua  prestació  en  termes  d'eficiència  i  sota  la 

                                                           
3 Així mateix, els municipis de més de 5.000 habitants estaran obligats a implantar sistemes de recollida separada de 
residus municipals. Avui en dia, en  la pràctica,  la  totalitat de municipis  i  la  resta d'entitats  locals porten a  terme 
recollida separada en la majoria de fraccions. 



5 

 

consecució  d'economies  d'escala.  Així mateix  podran  prestar‐se  aquests  serveis  per 
mitjà de la constitució de consorcis entre les entitats locals i la Generalitat Valenciana4. 

3. La  prestació  dels  dits  serveis  estarà  sotmesa,  en  tot  cas,  a  la planificació  i  al  règim 
d'autorització  previst  en  la  Llei  10/2000,  de  12  de  desembre,  de  Residus  de  la 
Comunitat Valenciana. 

4. Igualment,  correspon  a  l'Ajuntament  de  [...]  l'exercici  de  la  potestat  de  vigilància  i 
inspecció, i la potestat sancionadora en l'àmbit de les seues competències. 

5. Així mateix, l'entitat local podrà:  

a) Aprovar  en  el marc  de  les  seues  competències  i  en  coordinació  amb  el  pla 
nacional marc i amb el pla autonòmic de gestió de residus de la CV, el seu propi 
programa de gestió de residus i/o el seu programa de prevenció de residus. Si és 
el cas, el programa de gestió de residus podrà incloure el programa de prevenció 
de residus. 

b) Recollir i gestionar els residus comercials no perillosos assimilables a domèstics i 
els  residus  domèstics  generats  en  les  indústries,  en  els  termes  establits  en  la 
present Ordenança, sense perjudici que els productors d'aquests residus puguen 
gestionar‐los per  si mateixos o  acollir‐se  al  sistema públic de  gestió d'aquests 
residus.  

Quan  l'entitat  local establisca el seu propi sistema de gestió podrà  imposar, de 
manera motivada i basant‐se en criteris de major eficiència i eficàcia en la gestió 
dels residus, la incorporació obligatòria dels productors de residus al sistema en 
determinats suposats, de conformitat amb l’establert a l’article 12.5.c) de la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.  

c) Obligar el productor o a un altre posseïdor de residus perillosos domèstics o de 
residus  les  característiques  del  qual  dificulten  la  seua  gestió  a  què  adopten 
mesures per a eliminar o reduir dites característiques o que els depositen en  la 
forma i lloc adequats. 

Article 6. Prestació dels serveis  

1. Correspon  a  l'Ajuntament  de  […]  prestar  el  servei  de  recollida,  gestió,  transport  i 
tractament dels residus municipals, d'acord amb allò previst en la present Ordenança i 
en  la normativa  aplicable  i  conforme  als  sistemes  tècnics  i organitzatius que  a  cada 
moment estime més convenient,  tenint en compte  l'eficiència operativa  i econòmica 
del servei i la qualitat del servei manllevat. 

                                                           
4 El municipi haurà de definir un  format de  serveis, en  coordinació amb el  seu entorn  territorial, en especial en 
municipis de dimensió reduïda i població. 
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2. L'exercici de les competències municipals de gestió de residus podrà fer efectiu es, bé 
directament pels propis serveis municipals o mitjançant qualsevol altra forma de gestió 
prevista en la legislació de règim local.  

3. En  compliment de  les previsions anteriors,  l'Ajuntament de  […] posarà en marxa els 
dispositius de  control  i protecció dels  sistemes que  garantisquen  la no  interferència 
d'operadors no designats per a la prestació d'aquests serveis. 

Article 7. Règim fiscal  

Per a  la prestació dels serveis municipals previstos en  la present Ordenança  i quan així s'haja 
establit,  haurà  de  pagar‐se  la  corresponent  taxa,  preu  públic  o  contraprestació  econòmica, 
regulats en les corresponents ordenances fiscals. 

Article 8. Col∙laboració ciutadana  

1. Totes  les  persones  físiques  i  jurídiques  del municipi  de  […]  podran,  en  les matèries 
objecte de  la present Ordenança,  formular denúncies  i notificar  incidències  respecte 
d'infraccions de la mateixa, posant en coneixement el del servei d'inspecció municipal 
regulat en l'article 69 i següents de la present Ordenança. Igualment, i en relació amb 
el  compliment de  la present Ordenança,  totes aquestes persones hauran d'observar 
una  conducta  encaminada  a  la  prevenció  dels  residus  generats,  la  reutilització  i  el 
reciclatge  dels mateixos,  podent  posar  en  coneixement  de  l'autoritat municipal  les 
infraccions que presencien o de les quals tinguen un coneixement cert.  

2. És  responsabilitat  de  l'Ajuntament  de  […]  atendre  les  reclamacions,  queixes  i 
suggeriments de la ciutadania, exercint les accions que corresponguen en cada cas.  

Article 9. Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana  

1. El  principal  instrument  de  planificació  en  matèria  de  residus  en  la  Comunitat 
Valenciana  és  el  denominat  “Pla  Integral  de  Residus  de  la  Comunitat  Valenciana” 
(PIRCV) que desenvolupa les competències planificadores de la Generalitat en matèria 
de  gestió de  residus  i  sorgeix de  la necessitat d'establir un marc  estratègic per  a  la 
gestió integral i coordinada dels residus. 

L'objectiu primordial del PIRCV és tractar de dotar les Administracions Públiques de la 
Comunitat Valenciana d'un  instrument en matèria de residus que permeta controlar, 
coordinar i racionalitzar totes les accions que en aquest àmbit s'emprenguen.  

2. L'Ajuntament  de  […]  podrà  aprovar,  en  l'àmbit  de  les  seues  competències,  un  Pla 
Municipal  de  Residus,  de  conformitat  amb  allò  previst  en  la  normativa  vigent  en 
aquesta matèria. 
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TÍTOL II. TRANSPARÈNCIA, FOMENT I COL∙LABORACIÓ CUITADANA 

El coneixement ciutadà de tot el cicle en la gestió de residus, des de la generació al tractament 
final, els processos  i els  recursos emprats,  resulta  indispensable per a millorar  la gestió dels 
mateixos i la seua repercussió en la conservació del medi ambient, així com el seu paper en el 
mateix, i la seua capacitat de col∙laboració.  

L'accés de  la  ciutadania als documents de  titularitat municipal  i  la  informació pública en els 
termes  i  condicions  previstos  en  la  normativa  d'aplicació  és  un  dret  i  un  instrument 
d'informació,  participació  i  col∙laboració  en  l'emplenament  de  les  nostres  metes  de 
conscienciació i sostenibilitat. 

Per  a  açò,  l'Ajuntament  en  aquesta  nova  estructura  de  plantejament  de  l'Ordenança  ha 
d'alinear els programes de transparència, sensibilització i educació amb el conjunt dels actors 
implicats i aconseguir la màxima empatia i sinergia amb els objectius pretesos. 

Secció I. De la Transparència 

Article 10. Transparència en la gestió de residus  

A través de la seua pàgina web, l'Ajuntament de […] facilitarà informació oberta, actualitzada i 
permanent relativa a la gestió dels residus municipals. A aquests efectes, es publicaran, entre 
d’altres,  les  dades  relatives  als  residus  recollits  anualment  per  a  les  diferents  fraccions,  els 
costos  totals  en  què  s'haja  incorregut  a  efectes  del  càlcul  de  la  corresponent  taxa,  els 
operadors  i/o gestors que porten a terme  la gestió  i reciclatge dels residus  i qualssevol altres 
dades que resulten d'interès per a la ciutadania en matèria de gestió de residus.  

Article 11. Informació sobre el servei, separació i recollida de residus5 

1. L'Ajuntament de […] publicarà en la seua pàgina web 6, les condicions de prestació del 
servei i, en especial, les relatives als dies i horaris de depòsit i recollida de les diferents 
fraccions de residus, condicions  i punts d'entrega, així com qualsevol altra  informació 
que estime convenient per a l’ús correcte del servei. 

Així mateix, es publicarà un plànol en el qual queden delimitades les diferents zones on 
porte a terme el servei de recollida dels diferents residus, amb la ubicació de cadascun 
dels contenidors i punts de recollida establits a l'efecte.  

                                                           
5 En aquest sentit, el “Manual  tècnic de comunicació efectiva sobre  residus per a Entitats Locals” elaborat per  la 
Federació Espanyola de Municipis  i Províncies  (FEMP), constitueix una  ferramenta útil d'orientació per als  tècnics 
municipals encarregats de la publicació dels continguts als quals es refereix aquest article. 

6 De  forma adicional, aquesta  informació  també es podrà subministrar a  través d'aplicacions  informàtiques sobre 
gestió de residus que siguen desenvolupades a aquest efecte. 
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2. Els  horaris  fixats  per  l'Ajuntament  de  […]  són  d'obligat  compliment  per  a  tots  els 
ciutadans  i  usuaris  dins  del  terme municipal.  En  cas  de  lliurar  els  residus  fora  de 
l´horari establit, és a dir, en dies o hores que no corresponen, s'imposaran les sancions 
corresponents.  

3. L'Annex II de la present Ordenança conté una llista il∙lustrativa dels residus que hauran 
de depositar‐se en algunes de les categories de contenidors. 
 
Així mateix, aquesta llista i informació del servei estarà disponible en la pàgina web de 
l'Ajuntament de […]. 

Article 12. Indicadors de Seguiment  

1. L'Ajuntament de […] establirà  Indicadors de Seguiment amb  la finalitat de comprovar 
que  la realitat en  la planificació, prevenció, gestió  i tractament dels residus coincideix 
amb els objectius perseguits pel Pla Estatal Marc de Gestió de Residus, així com pel Pla 
Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.  

2. Totes  les mesures  que  l'Ajuntament  adopte  per  al  seguiment  dels  efectes  del medi 
ambient en  l'aplicació de  l'estudi  i anàlisi dels  Indicadors de Seguiment, haurà de ser 
publicada en la pàgina web municipal. 

Article 13. Ampliació de la publicitat activa 

L'Ajuntament  de  …………………….,  com  a  tal  entitat,  en  la  seua  integritat,  podrà  ampliar  la 
publicitat activa regulada en aquesta secció de l'Ordenança, incorporant a la mateixa, si escau, 
qualsevol  altra  informació  pública,  especialment  aquella  que  siga  sol∙licitada  amb  major 
freqüència per la ciutadania.  

Article 14. Reutilització de la informació.  

1. Es podrà reutilitzar la informació a la qual es refereixen els articles anteriors dins dels límits 
establits per  la Llei 37/2007, de 16 de novembre,  sobre  reutilització de  la  informació del 
sector públic, i altra normativa vigent en la matèria, amb total respecte als drets derivats de 
la protecció de dades de caràcter personal.   

2. A  aquests  efectes,  la  informació  que  tinga  la  consideració  de  publicitat  activa  s'oferirà, 
sempre  que  siga  tècnicament  possible,  en  formats  electrònics  que  permeten  la  seua 
redistribució, reutilització  i aprofitament. La  informació haurà d'utilitzar estàndards oberts 
en  els  termes  previstos  en  la  legislació  a  cada  moment  vigent  sobre  funcionament 
electrònic del Sector Públic. 

  En aquest  sentit,  l'Ajuntament haurà de proveir un procediment que  facilite  l'establit en 
aquest article. 

3. L'Ajuntament  podrà  crear  un  El  Comitè  Tècnic  de  Transparència,  Dades  Obertes  i 
Reutilització  de  la  Informació  que  seria  el  responsable  de  coordinar  la  publicació  de  la 
informació. 
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Secció II. Del Foment 

Article 15. Sensibilització i educació sobre separació i recollida de residus municipals  

1. Amb  la  finalitat de promoure  l'increment de  la participació ciutadana en matèria de 
gestió de  residus, així com per a  incorporar en els hàbits quotidians comportaments 
responsables  cap  a  la  separació  de  residus  en  origen,  la  qualitat  ambiental  i  una 
efectiva gestió en matèria de residus,    l'Ajuntament de  […] podrà desenvolupar, pels 
seus propis mitjans o a través de tercers, actuacions com ara: 

‐ Realitzar  campanyes  divulgatives  i  jornades  de  comunicació,  educació  i 
conscienciació social.  

‐ Signar  acords  o  convenis  de  col∙laboració  amb  unes  altres  institucions, 
indústries,  entitats  o  associacions  per  millorar  l'eficiència  en  la  gestió  dels 
residus municipals.  

‐ Fomentar l'economia social en la gestió de residus.  

‐ Promoure  la  implantació  de  la  recollida  separada  de  residus  en  centres 
educatius i altres equipaments públics.  

‐ Ajudes  econòmiques  i  exempció  d'arbitris  o  d'impostos  per  als  qui 
disminuïsquen la seua producció de residus. 

‐ Elaboració de Planes municipals de Reducció, Reutilització, Reciclat  i Gestió de 
Residus en barris, districtes o sectors determinats. 

‐ Col∙laborar  mitjançant  Informadors  Ambientals  que  tinguen  per  objectiu 
principal  informar  i educar a  la ciutadania sobre  la correcta gestió dels residus, 
així  com  la  prevenció,  reducció,  reciclat,  reutilització  i  recollida  separada  dels 
mateixos.  

‐ Totes aquelles que es creen oportunes per a aconseguir els objectius previstos 
en aquesta Ordenança. 

Aquestes  actuacions  portades  a  terme  pels  Informadors  Ambientals  podran 
consistir en:  

a. Desenvolupament i/o col∙laboració en activitats divulgatives i informatives 
a colectius socials, així com tallers ambientals en centres públics i privats.  

b. Visites als centres educatius.  

c. Visites a centres comercials, locals d'oci i mercats.  

d. Reunions amb hotels i associacions d'empresaris.  
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e. Entrevistes amb els ciutadans a peu de carrer i en el domicili.  

f. Presència en  jornades especials  (fira de mostres, Dia del Medi Ambient, 
etc.).  

g. Campanyes publicitàries i de captació d'informació per conèixer la realitat 
de les instal∙lacions i infraestructures per a la recollida de residus.  

‐ Informar i mantenir continguts mediambientals en matèria de residus domèstics 
a  través  de  les  Tecnologies  d'Informació  i  Comunicació  local,  entre  altres, 
pàgines  web  i  aplicacions  informàtiques,  per  a  informar  als  ciutadans  i 
ciutadanes i altres usuaris de la correcta gestió dels residus. 

‐ Fomentar  el  consens  i  la  participació  activa  dels  agents  econòmics,  socials, 
ambientals  i polítics  implicats  en  la  gestió dels  residus mitjançant  consorcis o 
unes  altres  fórmules  d'associació,  així  com  acords  voluntaris  amb  sectors 
econòmics. 

2. L'Ajuntament afavorirà i col∙laborarà en les accions que, en matèria de neteja pública i 
bona  gestió  de  residus  siguen  promogudes  per  particulars,  fomentant  les  actuacions 
encaminades a augmentar la millora de la qualitat de vida en el municipi. 

Aquests objectius ambientals hauran d'anar igualment encaminats a millorar la gestió dels 
residus  produïts  dins  de  la  pròpia Administració  a  través  de  la  implantació,  de manera 
obligatòria, de  la  recollida  separada de  residus en  les pròpies dependències municipals, 
així com en aquells espais públics que es troben subjectes a concessió administrativa. 

Article 16. Contractació pública verda i social 

1. Amb  l'objectiu  de  connectar  la  contractació  pública  i  la  implantació  de  pràctiques 
socialment  responsables  i  respectuoses  amb  el medi  ambient,  l'Ajuntament  de  […] 
promourà  la  incorporació de  criteris de  justícia  social,  sostenibilitat ambiental  i  codi 
ètic en els contractes públics que es liciten en matèria de gestió de residus.  

2. En el moment de definir l'objecte del contracte, els òrgans de contractació hauran de 
tenir en compte el valor ambiental dels productes i serveis que necessiten contractar i 
hauran  d'optar  per  aquells  productes  que  tinguen  millors  característiques 
energètiques i mediambientals.  

3. Així mateix,  l'Ajuntament  de  [...]  promourà  l'adopció  de mesures  d'inclusió  social  i 
igualtat de gènere a través de la incorporació en els plecs rectors de la contractació del 
servei,  de  clàusules  de  tipus  social  mitjançant  les  quals  incentivar,  amb  total 
salvaguarda  dels  principis  de  concurrència  i  igualtat  de  tracte,  la  contractació 
d'empreses  socialment  responsables  que  executen  els  contractes  públics  amb  un 
model de negoci basat en salaris dignes, contractació  laboral estable  i protecció de  la 
salut laboral.  
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4. En tots els contractes públics que siguen licitats, l'Ajuntament de […] haurà de garantir 
un nivell de competència adequat al mercat i que la càrrega per a la hisenda pública no 
siga  en  general  superior  a  la  suportada  amb  les  pràctiques  de  contractació  pública 
actuals. 

Article 17. Elements incentivadors en les ordenances fiscals  

1. A l´objecte de fomentar el reciclatge i la separació en origen per part de la ciutadania, 
l'Ajuntament  de  [...]  podrà  introduir  en  les  seues  ordenances  fiscals  elements 
incentivadors de tipus econòmic, com ara:  

‐ Taxes vinculades a fórmules de pagament per generació de residus.  

‐ Exempcions  i bonificacions a  les  taxes per a  impulsar actuacions de prevenció, 
separació en origen, autocompostatge i d´altres.  

‐ Programes de suport a projectes innovadors de millora de la gestió de residus.  

‐ Reducció de taxes per la utilització de targeta d' accés a l´ecoparc.  

‐ Etc. 

2. Totes aquestes mesures hauran de  constar  regulades en  la  corresponent Ordenança 
fiscal7.  

Secció III. De la col∙laboració ciutadana 

Article 18. Obligacions generals  

Els ciutadans i usuaris estan obligats: 

a) Reduir el volum dels  residus dipositats compactant‐los de  tal  forma que s'aprofite al 
màxim la capacitat de les bosses i contenidors. 

b) Posar  disposició  de  l'Ajuntament  de  […]  els  residus  generats  en  les  fraccions  i 
condicions  exigides  en  la present Ordenança, o bé  lliurar‐los,  si  és  el  cas,  a  gestors 
autoritzats per a la seua valorització o eliminació. 

c) Separar  els  residus  i  dipositar  els  mateixos  als  contenidors  o  punts  de  recollida 
establits a l'efecte. 

d) Si és el  cas,  traure els  contenidors a  la  via pública per a  la  seua  recollida pel  servei 
públic en les hores i llocs establits a l’efecte. 

e) Complir amb els horaris de depòsit i lliurament de residus. 

                                                           
7 Veure Document 3: “Guia d'incentius a  la gestió de residus” de  la Sèrie Documental del Pla d'Acció de Recollida 
Selectiva d'Envasos de la Comunitat Valenciana. 
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f) Comunicar a l'Ajuntament o als agents de l'autoritat l'existència de residus abandonats 
a la via o espais públics, com ara vehicles abandonats, mobles, animals morts, residus 
de construcció i demolició, etc.  

g) Facilitar  les  operacions  de  recollida,  descàrrega  i  trasllat  de  residus,  prohibint‐se 
expressament  l'estacionament  de  vehicles  a  llocs  que  impedisquen  o  dificulten  el 
desenvolupament normal de les citades operacions. 

h) A les platges i zones de bany, els ciutadans i usuaris hauran de depositar els residus o 
deixalles  produïts  als  contenidors  habilitats  a  l'efecte.  De  no  hi  haver  aquests 
contenidor, hauran de recollir‐los i depositar‐los com a residus domèstics.  

i) En els esdeveniments culturals, esportius, d'entreteniment,  festius, etc., celebrats en 
espais  públics  en  els  que  puguen  generar‐se  puntualment  una  gran  quantitat  de 
residus  i  aquests  no  puguen  retirar‐se  pel  sistema  ordinari  de  recollida,  els 
organitzadors  de  l'esdeveniment  hauran  de  garantir  la  correcta  retirada  i  gestió 
d'aquests  residus,  segons  el  sistema  de  recollida  separada  establit  en  la  present 
Ordenança,  comunicant‐lo  degudament  a  l'Ajuntament  de  […].  Igualment,  els 
organitzadors de  l'esdeveniment hauran de  restablir  la  situació alterada al  seu estat 
inicial.  Podent  determinar‐se  la  corresponent  indemnització  pels  danys  i  perjudicis 
causats. 

j) En les activitats de venda no sedentària, els comerciants hauran de fer‐se responsables 
dels  seus  propis  residus  i  contribuir  al  reciclatge  dels mateixos, mantenint  l'ordre  i 
neteja de l'espai assignat.  

Tant els comerciants com els ciutadans hauran de depositar, de  forma separada, els 
residus que generen com a conseqüència d'aquesta activitat als contenidors situats als 
voltants  del  lloc  on  es  celebren  els mercats,  seguint  les  previsions  establides  en  la 
present Ordenança.  La  situació  d'aquests  contenidors  no  podrà  ser  alterada  com  a 
conseqüència de l'activitat de venda no sedentària.  

Article 19. Prohibicions  

1. Queden prohibides, amb caràcter general, les següents actuacions: 

a. Llançar o abandonar qualsevol tipus de residu a  la via pública o, en general, en 
qualsevol espai públic, rural o natural, inclosos dins del terme municipal de […]. 

b. Depositar residus fora dels contenidors o en contenidors distints als previstos en 
la present Ordenança.  

c. Depositar  residus de petita mida,  com ara burilles,  closques, xiclets,  caramels, 
papers  o  qualsevol  altre  residu  d'entitat  semblant  en  llocs  distints  a  les 
papereres  o  uns  altres  elements  de mobiliari  específics  instal∙lats  per  al  seu 
depòsit a la via pública.  
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d. Depositar directament als espais públics qualsevol classe d'enderrocs o residus 
procedents d'obres de construcció, remodelació o demolició. 

e. Extraure o manipular contenidors o el seu contingut, així com bolcar o arrancar 
papereres  o  un  altre  tipus  de  contenidors  i  desplaçar‐los  fora  de  les  seues 
ubicacions. 

f. Llançar des de portes, portals, finestres, balcons o terrasses qualsevol classe de 
residus a la via pública.  

g. Utilitzar  els  contenidors  per  a  finals  distints  als  previstos  en  la  present 
Ordenança.  

h. A  les  platges  i  zones  de  bany,  àrees  recreatives,  espais  públics,  i  en  entorns 
naturals en general, queda prohibit  l'abocament o abandonament de residus o 
deixalles, qualsevol que siga  la seua naturalesa, proporció o quantitat, així com 
llançar‐los al mar.  

i. Depositar en els contenidors calius o brases no apagats, o qualsevol altre residu 
calent, que poguera provocar combustió a l'interior del contenidor.  

j. Depositar  als  contenidors  de  la  via  pública  qualsevol  tipus  de  residu  perillós 
procedent d'activitat industrial, així com uns altres residus no contemplats en la 
present Ordenança.  

2. De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  42.3  de  la  present  Ordenança,  seran 
responsables  solidaris  dels  danys  i  perjudicis  causats  per  l'incompliment  del  que 
estableix el present article totes les comunitats de bé i semblants, i persones, físiques 
o jurídiques, inclòs el productor del residu, que s'hagen fet càrrec del mateix, fins a la 
seua entrega al receptor autoritzat. 

 

TÍTOL III. DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA I ELS ESPAIS LLIURES, TERRENYS I SOLARS. 

CAPÍTOL I. DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'ÚS COMÚ 
GENERAL DELS CIUTADANS. 

Article 20. Via pública. 

1. A  l'efecte de  la neteja, es considera com a via pública:  les avingudes, passejos, carrers, 
voreres,  travessies, camins,  jardins  i zones verdes, zones terroses, ponts,  túnels viaris  i 
altres  béns  d'ús  públic  municipal  destinats  directament  a  l'ús  comú  general  dels 
ciutadans. 
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2. A l'efecte de la neteja tindrà també la consideració de via pública la zona d'arena de les 
platges. 

Article 21. Regla general. 

Queda  prohibit  tirar  i  abandonar  en  la  via  pública  tota  classe  de  productes  que  puguen 
deteriorar l'aspecte de neteja de la ciutat. 

Article 22. Prohibicions especifiques. 

Es prohibeix realitzar en la via pública els següents actes: 

1.  Depositar  petards,  cigars  purs,  burilles  de  cigarrets  o  altres  matèries  enceses  en  les 
papereres i contenidors. 

2. Sacsejar peces o catifes des de les finestres, balconades o terrasses. 

3.  Abocar  aigua,  i  en  particular,  regar  les  plantes  col∙locades  en  l'exterior  dels  edificis  si  a 
conseqüència d'aquesta operació es produeixen abocaments i esquitxades sobre la via pública 
o sobre els seus elements.  

4. Depositar directament en les arenes de les platges qualsevol tipus de residus havent de fer 
ús dels recipients que a aquest efecte estiguen destinats. 

5. Manipular  i seleccionar els materials residuals dipositats en  la via pública a  l'espera de ser 
arreplegats pels serveis corresponents, així com  la rebusca  i triage dels residus   domiciliaris o 
d'establiments de tota índole. 

6. Buidar, abocar i depositar qualsevol classe de materials residuals tant en la calçada com en 
les voreres, escocells i solars sense edificar, excepte en els casos en què intervinga autorització 
prèvia municipal. 

7. Abocar qualsevol classe de producte  industrial  líquid, sòlid o solidificable que, per  la seua 
naturalesa, siga susceptible de produir danys als paviments o afectar a la integritat i seguretat 
de les persones. 

8. Abandonar animals morts. 

9. Netejar animals. 

10. Llavar i reparar vehicles. 

11. Abandonar mobles i estris. 

12. Incinerar residus a cel obert. 

13. Realitzar pintades i grafits en les parets i paraments verticals o horitzontals, excepte en els 
llocs expressament assenyalats pels Serveis Municipals. 
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14. Depositar menjar per a animals excepte autorització específica per a açò. 

15. Realitzar qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la neteja i decore de la via 
pública. 

Article 23. Obligació específica 

Els titulars administratius dels elements destinats al servei del ciutadà situats en la via pública, 
que no estiguen sota responsabilitat municipal, estaran obligats a la seua neteja. 

 

CAPÍTOL II. DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA D'OBRES. 

Article 24. Obres i treballs que afecten a la via pública.  

1. Per a prevenir la brutícia, els qui realitzen obres de construcció d'edificis o en la via pública 
hauran  de  procedir,  sense  perjudici  de  les  llicències  o  autoritzacions  que  si  escau  siguen 
procedents,  a  la  protecció  d'aquestes  mitjançant  els  elements  adequats,  de  manera  que 
s'impedisca  la  disseminació  i  abocament  de materials  fora  de  l'estricta  zona  afectada  pels 
treballs. El  titular o  constructor de  les obres haurà d'adoptar  les mesures necessàries per a 
evitar la brutícia en la via pública així com desenvolupar els serveis de neteja necessaris de la 
part d'ella i dels seus elements estructurals que s'hagueren vist afectats per aquestes obres. 

Per a  tal  fi  l'Ajuntament podrà exigir  la presentació d'un Projecte de Serveis de Neteja de  la 
zona d'afecció de les obres per a la seua corresponent aprovació abans de l'inici de les obres. 

2. Especialment,  les  superfícies  immediates als  treballs en  rases,  canalitzacions  i  connexions 
realitzades en la via pública hauran de mantenir‐se sempre netes i exemptes de tota classe de 
materials residuals. Les terres extretes hauran de protegir‐se, en tot cas, segons determina el 
número 1 anterior. 

3.  Quan  es  tracte  d'obres  en  la  via  pública,  hauran  d'instal∙lar‐se  tanques  i  elements  de 
protecció, així com tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes 
d'enderrocament,  que  hauran  de  reunir  les  condicions  necessàries  per  a  impedir  que 
s'embrute la via pública i que es causen danys a les persones o coses. 

4. Els vehicles destinats als treballs de construcció reuniran les degudes condicions per a evitar 
l'abocament del seu contingut sobre la via pública. 

Els transportistes de terres i enderrocs estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram 
de via afectada, en el cas que  la via pública s'embrutés a conseqüència de  les operacions de 
càrrega i transport. 
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5. L'Autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents, tenint 
en compte l'establit en els punts anteriors. 

Article 25. Contenidors d’obra 

1. Queda terminantment prohibit depositar en la via pública, no fitada per a l'obra, tot tipus de 
materials, fins i tot terres, arenes, graves i altres materials i elements mecànics de contenció i 
excavació. 

2.  La  utilització  de  contenidors  per  a  obres  serà  sempre  preceptiva  quan  els  materials 
d'extracció o recollida excedisquen del volum d'un metre cúbic. 

3. Els contenidors per a obres hauran de retirar‐se de  la via pública  i, en  tot cas, dins de  les 
vint‐i‐quatre  hores  següents  a  la  terminació  dels  treballs  a  requeriment  dels  agents  de 
l'autoritat, del personal d'inspecció municipal quan estiguen plens.  

Article 26. Obligacions de neteja. 

Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, eixida o entrada a obres o magatzems, etc., 
de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia en la via pública es procedirà a la neteja de 
la mateixa  i  dels  elements  d'aquesta  que  s'haguessin  embrutat,  així  com  a  la  retirada  dels 
materials  abocats  per  part  dels  responsables  de  les  activitats  o  titulars  de  les mateixes  i 
subsidiàriament del vehicle. 

Article 27. Transport de formigó. 

1. Queda prohibit el  transport de  formigó amb vehicle  formigonera  sense portar  tancada  la 
boca de descàrrega amb un dispositiu que impedisca l'abocament del mateix en la via pública. 

2. Es prohibeix netejar les formigoneres en la via pública. 

3. Quant al que es disposa en els nombres 1 i 2 precedents, serà responsable el conductor del 
vehicle, estant obligat a  la  retirada del  formigó abocat, a  la neteja de  tota  la part de  la via 
pública  afectada  i  a  la  reparació  dels  danys  causats,  sense  perjudici  de  les  sancions  que 
corresponguen. 

CAPÍTOL  III.  DE  LA  NETEJA  DE  LA  VIA  PÚBLICA  COM  A  CONSEQÜÈNCIA  D’ACTIVITATS 
DIVERSES. 

Article 28. Norma general.  

1. Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública, qualsevol que siga el lloc 
en què es desenvolupen  i  sense perjudici de  les  llicències o  autoritzacions que en  cada  cas 
siguen procedents,  exigeixen dels  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. 
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2. L'Autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents, tenint 
en compte l'establit en el número 1 anterior. 

3.  En  cas  d'activitats  publicitàries,  aquestes  es  podran  regular  pel  que  es  disposa  en 
l'Ordenança municipal sobre publicitat.  

Article 29. Establiments comercials. 

La  neteja  dels  aparadors, portes,  tendals  o  cortines  dels  establiments  comercials  es  durà  a 
terme de tal manera que no quede brutícia en la via pública, dipositant‐se els residus generats 
per aquesta operació en bosses homologades en els contenidors. El  titular de  l'activitat serà 
responsable d'açò.  

Article 30. Tallers i garatges de vehicles. 

1. Els concessionaris de guals i titulars de tallers vindran obligats a mantenir nets els accessos a 
l'aparcament, especialment en el referit a greixos despresos dels vehicles. 
 
2. Les empreses de transports públics cuidaran de mantenir completament netes de greixos  i 
olis les parades fixes, especialment a principi i final de trajecte. 
 

CAPÍTOL IV. DE LA NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC RESPECTE A l'ÚS COMÚ, ESPECIAL I PRIVATIU, I 
DE LES MANIFESTACIONS PÚBLIQUES EN EL CARRER. 

Article 31. Condicions generals i àmbit d’aplicació.  

1. La brutícia de  la via pública produïda a conseqüència de  l'ús comú especial  i privatiu serà 
responsabilitat dels seus titulars. 

2. Els titulars d'establiments, siguen o no fixos, tals com a bars, cafès, quioscs, terrasses, posats 
de  venda  i  similars,  estan obligats  a mantenir  en  les degudes  condicions de neteja  tant  les 
pròpies instal∙lacions com l'espai urbà sotmesos a la seua influència. 

3. En cas de llocs de venda no fixos, es regularan pel que es disposa en l'Ordenança Municipal 
reguladora de la venda no sedentària 

Article 32. Obligacions de neteja en l'organització d'actes públics. 

1.  Els  organitzadors  d'un  acte  públic  en  un  espai  públic  (carrer,  plaça,  platja,  etc.)  seran 
responsables de la brutícia derivada de la celebració de tal acte en la mateixa i, per tant, estan 
obligats a realitzar la seua neteja. 

2. A  l'efecte de  la neteja, els organitzadors estan obligats a  informar a  l'Ajuntament del  lloc, 
recorregut  i horari de  l'acte públic  a  celebrar,  sense perjudici de  la  sol∙licitud de  l'oportuna 
llicència. 
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L'Ajuntament  exigirà,  quan  les  circumstàncies  ho  aconsellen,  la  constitució  d'una  fiança  en 
metàl∙lic  o  aval  bancari  per  l'import  dels  serveis  de  neteja  que  previsiblement  els  poguera 
correspondre efectuar a conseqüència de la brutícia que poguera derivar‐se de la celebració de 
l'acte públic. 

3. Si, finalitzat l'acte públic s'incomplira l'obligació de neteja i, efectuats els treballs de neteja i 
recollida  per  part  de  l'Ajuntament,  el  cost  dels mateixos  fóra  superior  a  la  fiança  exigida, 
l'import de la diferència haurà de ser abonat pels organitzadors de l'acte públic. Així mateix, si 
es produïren danys en el mobiliari urbà, els organitzadors estaran obligats a  respondre pels 
mateixos.  

CAPÍTOL V. REPERCUSSIONS EN LA NETEJA RESPECTE A LA TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS 
EN LA VIA PÚBLICA. 

Article 33. Obligacions dels posseïdors d'animals. 

1. Els propietaris són directament responsables dels danys o afeccions a persones i coses i de 
qualsevol  acció  que  ocasione  brutícia  en  la  via  pública,  produïts  per  animals  de  la  seua 
pertinença. 

2. En absència del propietari, serà responsable subsidiari la persona que conduïra a l'animal en 
el moment de produir‐se l'acció que va causar la brutícia o dany. 

3. Davant una acció que causés brutícia en la via pública produïda per un animal, podrà exigir‐
se al propietari o forqueta de l'animal  la reparació immediata de l'afecció causada, com diluir 
amb  aigua  per  a  assegurar  la  salubritat  de  la  via  i  espais  públics  i  evitar  la  degradació  del 
mobiliari urbà. 

Article 34. Obligacions especials sobre les deposicions i excrements dels animals. 

1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos o una altra classe 
d'animals per la via pública estan obligats a impedir que aquells facen les seues deposicions en 
qualsevol de les parts de la via pública destinades al trànsit dels vianants. 

2. En tots els casos, el conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, 
fins i tot havent de netejar la part de la via pública que haguera sigut afectada. 

3. El conductor de l'animal podrà optar entre: 

a) Lliurar les deposicions de manera higiènicament acceptable, mitjançant la bossa de recollida 
de brosses domiciliàries. 

b)  Depositar  els  excrements  dins  de  bosses  impermeables,  perfectament  tancades,  en  les 
papereres i altres elements de contenció indicats pels Serveis Municipals. 
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CAPÍTOL VI. DE LA NETEJA, CLOS I MANTENIMENT DE TERRENYS I SOLARS. 

Article 35. Obligació genèrica. 

Els propietaris de tota classe de terrenys hauran de mantenir‐los en condicions de seguretat, 
salubritat i ornat públic.  

Article 36. Obligació específica i exempcions per als solars. 

1. Tot solar haurà de tancar‐se pel seu propietari que, així mateix, haurà de mantenir‐ho lliure 
de deixalles i residus i en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornat públic. 

2. La prescripció anterior inclou l'exigència de la desratització, desinsectació i desinfecció dels 
solars. 

3. Es podrà eximir de l'obligació de neteja i clos als propietaris/es d'aquells solars que, per les 
seues característiques especials, de  situació urbanística  i utilització, no  facen aconsellable el 
seu tancament segons el parer dels Serveis Municipals. 

4. És potestat de  l'Ajuntament  la  inspecció  i  realització  subsidiària,  si escau, dels  treballs als 
quals  es  refereixen  els  nombres  1  i  2  anteriors.  Iniciada  aquesta  prestació  pels  Serveis 
Municipals, no  s'interromprà encara quan  l'obligat manifeste el  seu propòsit de  realitzar  les 
prestacions incomplides. 

5. En cas de  realització subsidiària dels  treballs de neteja  i clos,  i en absència manifesta dels 
seus  propietaris/es,  serà  potestat  de  l'Ajuntament,  prèvia  autorització  judicial  si  escau, 
l'enderrocament de la tanca dels solars de propietat privada quan, per motiu d'interès públic, 
es faça necessari tal enderrocament per a aconseguir l'accés. 

6. Els Serveis Municipals imputaran als propietaris els costos de l'enderrocament al fet que fa 
referència el número 5 anterior, així com els de reconstrucció de la part de tanca afectada. 

 

Article 37. Característiques del clos.  

El clos de solars haurà d'efectuar‐se d'acord amb  les normes tècniques  i característiques que 
s'indiquen  pels  Serveis  Tècnics  de  l'Ajuntament  i  complint  criteris  d'estabilitat,  resistència  i 
seguretat. 

Els  propietaris/es  de  “parcel∙les”  que  decidisquen  tancar  les  mateixes,  s'ajustaran 
escrupolosament  en  la  seua  execució,  a  les  determinacions  arreplegades  en  la  present 
Ordenança. L'Ajuntament, justificadament i per necessitat de seguretat, higiene i ornat, podrà 
exigir  així mateix  que  es  tanquen  “parcel∙les”  amb  enfront  de  camins  o  vials  de  titularitat 
pública. 
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TÍTOL IV. DE LA GESTIÓ DE RESIDUS  

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 38. Activitats i operacions de gestió de residus  

1. Les  activitats  de  gestió  de  residus  són  les  activitats  necessàries  per  a  la  recollida  i 
tractament  dels  residus:  gestió,  neteja,  recollida,  transport,  emmagatzematge, 
separació/classificació, tractament, mesurament i control, recuperació i reciclatge.  

Aquestes activitats impliquen unes altres activitats “connectades” i que pertanyen tant 
al  sector  industrial com de  serveis, necessàries per a  la gestió,  fabricació, posada en 
marxa i manteniment d'instal∙lacions i equips. 

2. Les operacions de gestió de residus es portaran a terme sense posar en perill  la salut 
humana  i  sense  utilitzar  procediments  ni mètodes  que  puguen  perjudicar  el medi 
ambient i, en particular, sense crear riscos per a l´aigua, l'aire o el sòl, ni per a la fauna 
o flora, sense provocar  incomoditats pel soroll o els olors  i sense atemptar contra els 
paisatges i llocs d'especial interès.  

Els residus poden ser gestionats pels productors o posseïdors en els propis centres que 
es  generen  o  en  plantes  externes,  quedant  sotmesos  al  règim  d'intervenció 
administrativa  establit  en  la  Llei  10/2000,  de  12  de  desembre,  de  Residus  de  la 
Comunitat Valenciana, en funció de la categoria del residu de que es tracte.  

Article 39. Gestió dels residus municipals per les entitats locals  

1. L'Ajuntament  de  […]  adquirirà  la  propietat  dels  residus  municipals  des  del  seu 
lliurament  i  els  posseïdors  quedaran  exempts  de  responsabilitat  pels  danys  que 
puguen  causar  tals  residus,  sempre  que  en  el  seu  lliurament  s'hagen  observat  les 
disposicions establides en la present Ordenança i altra normativa aplicable. 

2. L'Ajuntament de […], en l'àmbit de les seues competències, estarà obligat a complir els 
objectius  de  valorització  fixats  en  els  corresponents  plans  locals  i  autonòmics  de 
residus, fomentant el reciclatge i la reutilització dels residus municipals originats en el 
seu àmbit territorial.  

3. L'Ajuntament de  […] podrà obligar els productors  i posseïdors de  residus municipals 
distints  als  generats  als domicilis particulars,  i  en  especial  als productors de  residus 
d'origen industrial no perillós, a gestionar‐los per ells mateixos o a lliurar‐los a gestors 
autoritzats.  
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Article 40. El servei de recollida  

El servei de recollida comprèn les següents actuacions:  

a. Si escau, l'acostament dels contenidors8 de residus als vehicles de recollida, buidatge i 
devolució dels mateixos als seus punts originaris.  

b. La descàrrega i buidatge dels residus dels punts de recollida als vehicles de recollida.  

c. El transport i la descàrrega dels residus en les instal∙lacions de gestió adequades.  

d. En el  cas  concret del  servei de  recollida  separada d'envasos  lleugers, paper  i  cartó  i 
vidre, el transport fins als centres de separació  i classificació o, si escau, directament 
als de reciclatge o valorització.  

e. La  retirada  dels  restes  abocades  en  via  pública  a  conseqüència  de  les  anteriors 
operacions.  

f. El manteniment, llavat i reposició dels contenidors i altres punts de recollida municipal, 
amb excepció d'aquells contenidors que siguen d'ús exclusiu.  

g. El manteniment, llavat i reposició dels vehicles de recollida.  

Article 41. Classificació de serveis de recollida  

1. A l'efecte del que es disposa en la present Ordenança, el servei de recollida de residus 
es classifica en ordinari i especial.  

2. La  recollida ordinària és un  servei de prestació obligatòria que es durà  a  terme per 
l'Ajuntament, d'acord amb el que es disposa en la present Ordenança. 

3. La recollida especial és un servei de prestació  facultativa per part de  l'Ajuntament el 
qual  es  prestarà  únicament  quan  l'usuari  així  el  sol∙licite  i,  si  escau,  reportarà  la 
corresponent taxa o preu públic.9  

4. Seran objecte de recollida ordinària les següents categories de residus: 

a) Els residus domèstics procedents de llars particulars.  

b) Els residus domèstics d'origen industrial, comercial i d'uns altres serveis així com 
els sanitaris assimilables a domèstics, quan l'entrega diària siga igual o inferior a 
[…] kg/dia o litres/dia10. 

                                                           
8 O de bosses o medis definits per l'Ajuntament en cas que s'haja implantat un sistema de porta a porta. 

9  Cada  Ajuntament  decidirà  si  imposa  una  taxa  (servei  obligatori),  preu  públic  (a  sol∙licitud  usuari)  o  prestació 
econòmica  que  corresponga  segons  la  normativa  aplicable.  En  cas  que  s'impose,  d'acord  amb  la  normativa 
ambiental i, en especial, amb el principi de qui contamina paga, el cost del servei hauria de cobrir la totalitat de la 
gestió dels residus. En igual sentit, article 11.3 Llei 2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
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No obstant això, no  formen part del servei de  recollida ordinari els següents  residus 
quan es generen en comerços, serveis i indústries:  

‐ Residus d'aparells elèctrics i electrònics. 

‐ Roba i calçat. 

‐ Piles i acumuladors. 

‐ Voluminosos 

c) Els  procedents  de  neteja  de  vies  públiques,  zones  verdes,  àrees  recreatives  i 
platges. 

d) Els recollits a través de Punt Net o Ecoparc.  

5. Podran ser objecte del servei de recollida especial les següents categories de residus:  

a. Els  residus  domèstics  d'origen  comercial,  industrial  i  de  serveis,  així  com  els 
sanitaris assimilables a domèstics, quan l'entrega diària supere la quantitat dels 
[…] kg o litres/dia11. 

b. Els residus comercials no perillosos 12. 

c. Residus de mercats.  

d. Animals domèstics morts.  

e. Residus voluminosos, com mobles i efectes.  

f. Residus d'aparells elèctrics i electrònics. 

g. Vehicles abandonats i vehicles al final de la seua vida útil. 

h. Residus de podes  i uns altres residus de  jardineria el  lliurament diari de  la qual 
supere la quantitat de […]kg13. 

 

 

                                                                                                                                                                          
10 Cada municipi decidirà segons la seua casuística, la quantia (kg/dia) de cada una de les fraccions que inclourà el 
servei de recollida ordinari. 

11 Cada municipi decidirà segons la seua casuística  la quantia (kg/dia) de cada una de  les fraccions que  inclourà el 
servei de recollida ordinari. 

12 Cada municipi decidirà segons la seua casuística si presta aquest servei. 

13 Cada municipi decidirà segons la seua casuística si presta aquest servei. 
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Article 42. Responsabilitat administrativa 

1. A  l'efecte de  l'establit en  la present Ordenança, els residus tindran sempre un titular 
responsable, qualitat que correspondrà al productor, posseïdor o gestor dels mateixos.  

2. Només  quedaran  exempts  de  responsabilitat  administrativa  els  qui  cedisquen  els 
residus a  l’ Ajuntament o a gestors autoritzats  i  sempre que  l'entrega es  realitze en 
compliment  tant dels  requisits  legals establits en  la  Llei 22/2011, de 28 de  juliol, de 
residus  i sòls contaminats, com dels establits al marc de  la present Ordenança. En el 
cas  d'entrega  a  gestors  autoritzats,  la  cessió  ha  de  constar  en  document  fefaent, 
segons allò previst en la normativa d'aplicació.  

3. La responsabilitat serà solidària en els següents supòsits:  

a. Quan el posseïdor o el gestor de residus faça  la seua entrega a persona física o 
jurídica distinta de  les  assenyalades en  la present Ordenança o que no estiga 
autoritzada per a això. 

b. Quan  siguen  diversos  els  responsables  d'alguna  deterioració  ambiental  o  dels 
danys  i  perjudicis  causats  a  tercers  i  no  fóra  possible  determinar  el  grau  de 
participació de les diferents persones físiques o jurídiques en la realització de la 
infracció.  

4. Quan els danys  causats  al medi  ambient es produïsquen per  acumulació d'activitats 
degudes  a  diferents  persones,  podrà  imputar‐se  individualment  aquesta 
responsabilitat i els seus efectes econòmics. 

5. L'Ajuntament  de  […]  únicament  respondrà  quan  el  dany  efectivament  causat  s'haja 
produït com a conseqüència de l'exercici de la seua pròpia activitat en la prestació del 
servei de recollida, gestió, transport i tractament dels residus municipals.  

 

Article 43. Responsabilitat dels productors i posseïdors de residus  

1. Els  productors  i  posseïdors  inicials  dels  residus  domèstics  generats  en  domicilis  i 
establiments  comercials  són  responsables del  seu  lliurament a  l'Ajuntament per a  la 
seua  correcta  gestió  d'acord  amb  allò  previst  en  la  present  Ordenança.  La  seua 
responsabilitat  conclou quan  els hagen  lliurat  en  els  termes previstos  en  la present 
Ordenança i en la resta de normativa aplicable.  

2. Els  productors  i  posseïdors  de  residus  comercials  no  perillosos  són  igualment 
responsables de la seua correcta gestió. Amb tal fi deuran: 

a) Mantenir els  residus en  condicions adequades d'higiene  i  seguretat mentre es 
troben en el seu poder;  
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b) Lliurar  els  residus  en  condicions  adequades  de  separació  per  fraccions  la 
recollida  de  les  quals  no  siga  realitzada  pel  servei municipal,  als  gestors  de 
residus,  d'acord  amb  el  que  dispose  la  normativa  aplicable,  o  acollir‐se,  si 
pertoca, al servei especial establit per l'Ajuntament. 

c) Disposar del document acreditatiu de la correcta recollida i gestió de residus, en 
cas d'entrega a un gestor autoritzat.  

3. En  cas  d'incompliment  pel  productor  o  posseïdor  de  les  obligacions  de  gestió  de 
residus comercials no perillosos, l'Ajuntament podrà assumir subsidiàriament la gestió 
i repercutir a l´obligat el cost real de la mateixa. 

 

 

CAPÍTOL IIº. DEL SERVEI DE RECOLLIDA ORDINARI 

SECCIÓ 1ª “Disposicions generals” 

Article 44. Depòsit de residus  

1. Els  usuaris  estan  obligats  a  separar  els  residus  domèstics  als  domicilis,  serveis  i 
comerços en  tantes  fraccions  com a  recollides  separades  s'estableixen en  la present 
Ordenança, i al seu depòsit als contenidors, llocs i horaris establits a l'efecte.  

2. Els usuaris hauran de segregar les següents fraccions de residus14: 

‐ Vidre  

‐ Envasos  lleugers  (envasos de plàstic, de metall o de cartó per a begudes  tipus 
brik)  

‐ Paper i cartó (envasos de paper‐cartó i paper no envàs). 

‐ Biorresidus (matèria orgànica). 

‐ Olis vegetals usats. 

‐ Roba i sabates usades. 

‐ Residus de medicaments i els seus envasos.  

‐ Piles.  

                                                           
14 Cada Ajuntament haurà d'adaptar aquest llistat tenint en compte les seues circumstàncies específiques. 
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‐ Fracció Resta (rebuig) 

‐ Animals morts. 

‐ Voluminosos: mobles i estris. 

‐ Residus d'aparells elèctrics i electrònics i, si pertoca, segons categories.  

‐ Vehicles abandonats i vehicles al final de la seua vida útil.  

‐ Residus de construcció i demolició procedents d'obres menors.  

‐ Residus sanitaris assimilables a municipals  

‐ Podes i uns altres residus de jardineria (biorresidu)15 

3. Serà  obligatori  depositar  aquests  residus  separadament  als  contenidors16  i  llocs 
específics establits per l'Ajuntament de […] a aquest efecte. 

4. Els  residus  domèstics  de  caràcter  perillós  com  ara  bateries,  piles,  radiografies, 
fluorescents  i  semblants  es  lliuraran  independentment  en  els  punts  nets  o  als 
contenidors específics establits a l'efecte.  

5. En tot cas,  l'Ajuntament de  […] podrà disposar que els residus municipals se separen 
en  altres  o  més  fracciones  amb  l'objectiu  d'obtenir  una  millor  gestió,  a  efectes 
mediambientals, d'acord amb el que estableix la normativa vigent17. 

6. En  l'àmbit de  les seues competències,  l'Ajuntament de  […] podrà desenvolupar Plans 
Locals de Residus, l'acord amb el que estableix el PIRCV. 

Article 45. Contenidors  

1. Per al compliment de la seua obligació de recollida de residus, l'Ajuntament18 aportarà, 
en relació amb les distintes fraccions de residus, els contenidors que siguen necessaris 
corresponent‐li, així mateix, el seu manteniment, rentada i reposició. 

                                                           
15  L'article  3.g)  de  la  Llei  2011,  de  28  de  juliol,  de  Residus  i  Sòls  Contaminats  defineix  biorresidu  com:  “residu 
biodegradable  de  jardins  i  parcs,  residus  alimentaris  i  de  cuina  procedents  de  llars,  restaurants,  serveis  de 
restauració  col∙lectiva  i establiments de  venda al detall; així  com,  residus  comparables procedents de plantes de 
processat d'aliments”. 

16 O en bosses estandarditzades o poals individuals en serveis porta a porta. 

17  Podran  introduir‐se  en  l'Ordenança més  fraccions  de  residus  a  través  del  procediment  de modificació  que 
s'establisca legalment, o a través del corresponent bàndol dictat per l'Alcalde. 

18 En el corresponent plec i al marc de la responsabilitat ampliada del productor, es podrà indicar que cada SIG, si 
existeix obligació de recollida d'acord amb la normativa aplicable, aporte els seus contenidors i s'encarregue del seu 
manteniment i reposició. 
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2. En aquells casos en el quals el servei de recollida de residus es preste per qualsevol de 
les  formes  de  gestió  indirecta,  serà  responsabilitat  del  concessionari  el  seu 
manteniment, rentada i correcta reposició. 

3. No obstant el disposat en  l'apartat 1  i 2 d'aquest article, els usuaris podran disposar 
d'un contenidor,  les característiques del qual seran definides per  l'Ajuntament, per a 
ús exclusiu en els següents casos:  

a. Quan els usuaris així el sol∙liciten, prèvia autorització de l'Ajuntament en base a 
la  quantitat  generada,  disponibilitat  d'espai  propi  per  colocar  el  contenidor  o 
contenidors, i la pròpia organització del servei de recollida. Aquests contenidors 
es col∙locaran a la via pública en la ubicació, horari i amb la freqüència definida 
per l'Ajuntament per al seu buidatge pel servei de recollida.  

b. L'Ajuntament  podrà  obligar  a  l'adquisició  de  contenidors  d'ús  exclusiu  a  les 
comunitats de veïns quan aquestes es troben en zones en les quals, per decisió 
municipal  i  seguint  criteris  d'eficiència  i  eficàcia  del  servei,  no  s'instal∙len 
contenidors d'ús col∙lectiu.  

En  ambdós  casos  correspondrà  a  l'usuari  o  comunitat  de  veïns  el  seu 
manteniment, la rentada i la reposició. 

4. No obstant el disposat en els apartats anteriors, serà obligatòria l'adquisició i utilització 
de contenidors exclusius per a la recollida separada de paper i cartó, envasos lleugers, 
vidre  i  fracció  orgànica19  en  aquelles  indústries,  comerços  i  serveis  que  generen  un 
volum  de  residus  domèstics  superior  a  […]  kg/dia20.  Aquests  contenidors  només 
podran  ser  trets a  la via pública per a procedir al  seu buidatge, excepte autorització 
expressa de l'Ajuntament.  

5. En qualsevol dels supòsits anteriors, l'Ajuntament determinarà la ubicació dels distints 
contenidors a la via pública atenent a criteris d'eficiència, econòmics, organitzatius, de 
proximitat  i accesibilidad  i de salut  i seguretat públiques. La distribució  i  logística dels 
contenidors podrà determinar‐se mitjançant el desenvolupament de Plans  Locals de 
Residus. En particular, l'Ajuntament de […] tindrà en compte la suficiència i adequada 
col∙locació dels contenidors per a la recollida de les distintes fraccions de residus, amb 
la  finalitat  d'impedir  la  desviació  d'aquests  materials  a  contenidors  no  establits  a 
aquest efecte. 

Article 46. Classes de contenidors  

1. D´acord amb el que estableix  la present Ordenança, els contenidors per a  la recollida 
de residus es classifiquen en: 

                                                           
19 Cada municipi determinarà, segons les seues circumstàncies específiques, les fraccions concretes. 

20 Cada municipi decidirá, segons les seues circumstàncies específiques, sobre el volum de residus. 
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a. Contenidors normalitzats de petita capacitat (fins a 360 litres). 

b. Contenidors normalitzats de major capacitat (a partir de 800 litres), el volum del 
qual serà variable segons el sistema de recollida (càrrega superior o iglú, càrrega 
lateral, càrrega trasera, sistema soterrat, etc.) que l'Ajuntament de […] instal∙la a 
les vies públiques per a l'ús del veïnat. 

2. Els  contenidors  normalitzats  assenyalats  en  l'apartat  anterior  quedaran  identificats, 
per  la  seua  tapa o  totalment, de  la  següent  forma,  en base  al  tipus de  residus que 
recepcionen:  

‐ Color groc per al cas de la fracció d'envasos lleugers. 

‐ Color blau per a la fracció paper‐cartó.  

‐ Color verd per a la fracció vidre.  

‐ Color marró per a la fracció orgànica.  

‐ Color gris per a la fracció resta o rebuig.21 

3. Els contenidors de recollida de residus que s'ubiquen a  la via pública o espais públics 
sense  autorització  municipal,  seran  retirats  per  execució  substitutòria  pels  serveis 
municipals prèvia audiència a  l'interessat  i en el supòsit d'incompliment per el mateix 
del requeriment per a la seua retirada en un termini no superior a vint‐i‐quatre hores. 

 

SECCIÓ 2ª. “De la tipologia de residus i el seu depòsit” 

Article 47. Recollida d'envasos lleugers 

1. Els  residus  d'envasos  lleugers  hauran  de  depositar‐se  pels  ciutadans  i  usuaris  als 
contenidors identificats amb aquesta finalitat amb el color groc o, en el cas del sistema 
porta a porta, a les bosses o medis definits per l'Ajuntament.  

2. En  el  cas  de  botelles,  pots,  llandes  i  altres  recipients  que  contingueren  restes  de 
productes, els ciutadans hauran de buidar amb caràcter previ aquests recipients amb 
objecte d'eliminar‐les i facilitar la seua selecció i reciclatge posterior.  

Article 48. Recollida de paper i cartó  

1. Els  residus de paper  i  cartó nets hauran de depositar‐se, el més plegats possible, al 
contenidor identificat amb aquesta finalitat amb el color blau o, en el cas del sistema 

                                                           
21 A determinar per el municipi.  
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porta a porta, a les bosses o medis definits per l'Ajuntament. En particular les caixes de 
cartó grans  seran  tallades  i plegades de  forma adequada per a  la  seua  introducció  i 
disposició als contenidors.  

2. Amb  caràcter previ  al  seu depòsit  els  ciutadans hauran d'eliminar d'aquests  residus 
tota  resta metàl∙lica  i de plàstic així  com de paper  i  cartó brut, havent de depositar 
aquestes restes als seus contenidors corresponents.  

3. Els comerços que col∙laboren amb la recollida de cartó comercial porta a porta hauran 
de tindre emmagatzemat aquest material a  l'interior de  l'establiment, fins al moment 
de la seua recollida pels Serveis Municipals, havent de presentar‐se plegat.  

Article 49. Recollida de vidre  

1. Els  residus de vidre hauran de depositar‐se als  contenidors  identificats amb aquesta 
finalitat amb el color verd. 

2. En  el  cas  dels  envasos  per  al  consum  directe,    tant  els  ciutadans  com  el  conjunt 
d'establiments  (Canal HORECA), hauran de buidar aquests  recipients amb  la  finalitat 
d'eliminar  les  restes  de  substàncies  que  pogueren  quedar  així  com  separar  tapes 
metàl∙liques,  taps de plàstic o altres residus que  inicialment  foren part de  l'envàs de 
vidre i depositar‐los en el contenidor d'envasos lleugers. 

Article 50. Fracció orgànica (Biorresidus)  

1. Els biorresidus, o residus de fracció orgànica, com ara restes de menjar i restes verdes, 
hauran de depositar‐se als contenidors  identificats amb aquesta  fi. En cas que no hi 
haja  contenidors  identificats  amb  aquesta  finalitat,  es  depositarà  als  contenidors 
establits per al depòsit de la fracció resta o rebuig.  

2. Els grans productors de residus de mercats, comerços o serveis, disposaran de medis 
específics  de  recollida  separada  per  a  aquesta  fracció,  lliurant‐se  posteriorment  a 
gestors autoritzats.  

3. Es promourà el  compostatge als domicilis  i en  compostadors  comunitaris. A aquests 
efectes,  l'Ajuntament  de  […]  podrà  establir  les mesures  de  foment  que  considere 
oportunes  per  a  l'impuls  d'aquesta  activitat,  així  com  els  requisits  per  al  seu 
desenvolupament 22.  

 

 

 

                                                           
22  Veure  Document  3:  “Guia  d'incentius  a  la  gestió  de  residus”.  Sèrie  Documental  del  Pla  d'Acció  de  Recollida 
Selectiva d'Envasos de la Comunitat Valenciana. 
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Article 51. Olis vegetals usats  

1. Està prohibit abocar olis usats pels desguassos.  

2. Els ciutadans abocaran els olis vegetals usats en envasos de plàstic tancats de fins a 5 
litres  i els depositaran, bé als contenidors específics ubicats a  les àrees d'aportació o 
lloc que es determine de la via pública o bé en un Punt Net o Ecoparc.  

3. Els  titulars  de  restaurants,  bars,  hotels  i  altres  serveis  de  restauració  hauran  de 
disposar  de  contenidors  adequats  per  a  l'abocament  d'olis  vegetals  usats  i  deuran 
lliurar‐los a gestor autoritzat.  

4. Sense perjudici del que es disposa en  l'apartat anterior, quan  l'Ajuntament establisca 
el  seu  propi  sistema  de  gestió  podrà  imposar,  de manera motivada  i  basant‐se  en 
criteris  de  més  gran  eficiència  i  eficàcia  en  la  gestió  dels  residus,  la  incorporació 
obligatòria d'aquests productors al sistema.  

Article 52. Roba i sabates usades  

Els ciutadans depositaran la roba i sabates usades en bosses de plàstic tancades:  

a. Al contenidor senyalitzat amb aquesta finalitat. 

b. En el punt net o ecoparc. 

c. En els locals d'entitats o associacions sense ànim de lucre o als contenidors d'aquestes 
per  a  la  seua  reutilització,  sempre  que  aquestes  entitats  hagen  estat  prèviament 
autoritzades per  l'Ajuntament per a  la  recollida de  roba  i  sabates usades mitjançant 
sol∙licitud motivada i justificada. 

Article 53. Residus de medicaments i els seus envasos  

Els medicaments caducats o en desús,  les restes de medicaments  i els seus envasos23 podran 
ser lliurats pels ciutadans en els diferents punts de recollida SIGRE24 instal∙lats a les oficines de 
farmàcia adherides al sistema.  

Article 54. Piles i bateries  

1. Les piles i bateries (excepte les de vehicles) hauran de ser depositades pels ciutadans en: 

                                                           
23  Per  a  un  correcte  depòsit  dels  residus  de  medicaments  pot  consultar‐se  la  Guia  pràctica  del  punt  SIGRE, 

disponible en www.sigre.es. 
24 SIGRE és el Sistema  Integrat de Gestió d'envasos  i residus d'envasos del sector farmacèutic a través del qual es 
garanteix la correcta gestió mediambiental dels envasos i residus de medicaments d'origen domèstic. 
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a. Els  contenidors degudament  senyalitzats que es podran  localitzar, entre altres 
ubicacions, en la via pública, en els distribuïdors, i en els centres comercials que 
col∙laboren en la seua recollida amb l'Ajuntament. 

b. En els punts nets o ecoparcs. 

Article 55. Residus de construcció i demolició procedents d'obres menors  

Els  ciutadans hauran de depositar els  residus de  construcció  i demolició procedents d'obres 
menors segregats per materials25 en bosses resistents, podent lliurar els mateixos per a la seua 
correcta gestió, en funció del tipus de residu:  

a. a gestor autoritzat, o  

b. en el punt net o ecoparc. En  aquest  cas  l'entrega podrà estar  limitada en quantitat 
d'acord amb el que estableix l'Ajuntament.  

Article 56. Fracció Resta o rebuig 

1. La  fracció  resta  o  rebuig  haurà  de  ser  dipositada  en  bosses  impermeables 
suficientment resistents que impedisquen els abocaments.  

2. La fracció resta o rebuig es depositarà als contenidors  identificats amb aquest fi, d'ús 
col∙lectiu o d'ús exclusiu.  

3. En  els  contenidors  establits  per  al  depòsit  de  la  fracció  resta  o  rebuig  no  podran 
introduir‐se  envasos  lleugers,  paper  i  cartó,  envasos  de  vidre, medicaments,  piles, 
bateries,  tèxtils, olis de cuina,  restes d'obra menor, aparells elèctrics  i electrònics, ni 
cap altre residu reciclable que tinga el seu propi sistema de recollida separada. 

4. En  tot cas,  les obres menors estan subjectes al control municipal mitjançant  llicència 
d'obres.  Per  a  la  correcta  gestió  dels  RCDs  generats,  l'Ajuntament  podrà  establir  el 
pagament  d'un  depòsit  al  promotor  de  l'obra  d'acord  amb  el  que  s'establisca  en 
l'Ordenança municipal corresponent.  

Article 57. Excrements  

El conductor d'un animal haurà de recollir les deposicions evacuades per aquest a la via pública 
i els espais públics i depositar‐les als contenidors identificats amb aquesta finalitat.  

En cas que no existisca contenidor identificat amb aquesta fi, s'haurà de depositar aquest tipus 
de residu en el contenidor establit a l'efecte per al depòsit de la fracció resta o rebuig. 

 

                                                           
25 Cada municipi determinarà els materials. 
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CAPÍTOL III. DEL SERVEI DE RECOLLIDA ESPECIAL 

Article 58. Recollida de residus comercials, industrials i de serveis  

1. Els titulars de comerços, serveis i indústries hauran de lliurar els residus generats en la 
seua activitat a gestor autoritzat, segons cada tipologia de residu.  

2. Els  residus  domèstics  generats  en  comerços  i  serveis  es  depositaran  de  la  forma 
establida  en  la  present  Ordenança  i  en  els  contenidors  corresponents,  segons  la 
tipologia de residu que es tracte.  

3. L'Ajuntament de  […] podrà establir un  sistema de  recollida de  residus comercials no 
perillosos  i/o de recollida de residus domèstics generats en  indústries, al qual podran 
acollir‐se de manera voluntària els establiments. 

Article 59. Residus de mercats26  

1. Les persones o empreses titulars o concessionàries de llocs al mercat hauran de lliurar 
els  residus generats en  la seua activitat a gestor autoritzat, segons cada  tipologia de 
residu. 

2. Els residus domèstics generats en aquests centres es depositaran de la forma establida 
en  la present Ordenança  i en els  contenidors  corresponents,  segons  la  tipologia del 
residu.  

3. Les  persones  o  empreses  a  que  es  refereix  l´apartat  primer  d´aquest  article  estan 
obligades  a  separar  els  residus  generats  per  l'activitat  de  mercat  almenys  en  les 
següents fraccions de residus:  

a. Cartó.  

b. Envasos lleugers.  

c. Matèria orgànica.  

d. Vidre.  

e. Resta o rebuig.  

Amb  aquesta  finalitat,  cada  unitat  comercial  disposarà  de  contenidors  específics 
ubicats a la zona.  

                                                           
26 Cada municipi haurà de valorar la introducció o no d'un article relatiu a residus de mercats en funció de si compta 
o no amb una Ordenança de mercants  i d'allò que s'ha disposat en relació amb els residus de mercat en aquesta. 
Així mateix,  s´ha de  tenir en  compte el que es disposa en el Reial Decret 2012, de 8 de novembre, per el qual 
s'estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà. 
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4. Cada dependent o persona responsable, a l'hora del tancament del Mercat, depositarà 
el contingut de cada contenidor en el  lloc del mercat, horari  i condicions  indicat per 
l'Ajuntament o establit per la normativa aplicable.  

5. El titular o, en el cas de mercats municipals, el concessionari de cada unitat comercial 
serà responsable de la correcta gestió dels residus generats per aquesta activitat.  

 

Article 60. Animals morts  

1. Queda prohibit l'abandonament d'animals morts en qualsevol classe de terrenys. 

2. Els propietaris d'animals morts així com els titulars de clíniques veterinàries hauran de 
lliurar els mateixos a gestor autoritzat.  

3. No obstant el que es disposa en l'apartat anterior, quan es tracte d'animals domèstics 
els  seus  propietaris  així  com  els  titulars  de  les  clíniques  podran  sol∙licitar  el  servei 
especial municipal de  recollida,  llevat que existisca una normativa específica per a  la 
seua eliminació o que per les seues característiques, grau de descomposició, grandària 
o altres peculiaritats no siga possible la seua gestió municipal, i en aquest cas s'indicarà 
a l´interessat la forma de gestionar‐lo.  

4. El  servei  especial  municipal  de  recollida  d'animals  domèstics  morts  es  prestarà  a 
domicili,  llevat que per  les condicions de  localització de  l'animal,  la distància o  l´accés 
s'establisca un altre per l'Ajuntament o prestador del servei.  

5. El propietari o titular de la clínica correrà amb els costos de la gestió. 

Article 61. Voluminosos: mobles i estris  

1. Els  ciutadans  i  usuaris  que  desitgen  desprendre's  de mobles,  estris  i  altres  residus 
voluminosos  la  recollida dels quals no  siga objecte de  recollida  separada en aquesta 
Ordenança o d'acord amb la normativa aplicable, deuran:  

a. lliurar‐los en un punt net o ecoparc,  

b. utilitzar el servei especial de recollida domiciliària establit per l'Ajuntament, o  

c. lliurar‐los a gestor autoritzat.  

2. L'Ajuntament de  […] promourà  la  recollida  separada de  voluminosos per millorar  la 
recollida  de  la  resta  de  residus  i  per millorar  la  neteja  i  imatge  de  la  via  pública,  i 
fomentarà la reutilització i preparació per a la reutilització dels mateixos. 
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Article 62. Residus d'aparells elèctrics i electrònics  

1. Els  ciutadans  que  desitgen  desprendre's  de  residus  d'aparells  elèctrics  i  electrònics 
deuran: 

a. lliurar‐los al distribuïdor27,  

b. lliurar‐los en el punt net o ecoparc, o  

c. sol∙licitar  el  servei  especial  de  recollida  domiciliària  de  residus  elèctrics  i 
electrònics voluminosos.  

Article 63. Vehicles abandonats  

1. Queda  prohibit  l'abandonament  de  vehicles,  sent  responsabilitat  dels  seus  titulars 
l'adequada gestió dels mateixos d'acord amb el disposat en la normativa aplicable.  

Es presumirà que un vehicle està abandonat, adquirint la condició de residu municipal, 
en els següents casos:  

a. Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en el mateix  lloc  i 
presente  desperfectes  que  facen  impossible  el  seu  desplaçament  pels  seus 
propis mitjans o li falten les plaques de matriculació o siguen il∙legibles.  

b. Quan es trobe en situació de baixa administrativa i estiga situat a la via pública. 

c. Quan transcórreguen més de dos mesos des que el vehicle haja estat depositat 
al depòsit municipal després de  la seua retirada de  la via pública per  l'autoritat 
competent.  

En aquest supòsit (c) i en aquells vehicles que, fins i tot tenint signes d'abandonament, 
mantinguen la placa de matriculació o qualsevol signe o marca visible que permeta  la 

                                                           
27 Aquest lliurament s'efectuarà en els termes previstos en l'article 22 del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, 
sobre  residus  d'aparells  elèctrics  i  electrònics,  el  qual  estableix  a  aquest  efecte  que  “els  distribuïdors  amb 
independència de la superfície de la zona de venda, acceptaran, quan els usuaris adquirisquen un nou AEE domèstic, 
el  lliurament, almenys de  forma gratuïta, d'un RAEE de  tipus equivalent o que haja realitzat  les mateixes  funcions 
que l'aparell que s'adquireix. Els distribuïdors hauran de complir amb aquesta obligació quan el RAEE siga lliurat per 
l'usuari  en  el  punt  de  venda  del  distribuïdor,  així  com  quan  l'usuari  realitze  aqueix  lliurament  en  la  llar  en 
subministrar‐li un nou AEE. 

En el cas que el lliurament del RAEE no es realitze en el mateix moment de la compra del nou AEE, els distribuïdors 
indicaran per escrit el termini en què  l'usuari podrà dipositar el RAEEen el punt de venda presentant  la  factura de 
compra corresponent del AEE nou. Aquest termini no podrà ser inferior a trenta dies naturals. 

 
2. Els distribuïdors amb una  zona destinada a  la venda de AEE amb un mínim de 400 m², hauran de preveure  la 
recollida en els seus punts de venda de caràcter minorista, o en la seua proximitat immediata, de RAEE molt xicotets, 
de manera gratuïta per als usuaris finals, i sense obligació de compra d'un AEE de tipus equivalent.” 
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identificació del seu  titular, es requerirà a aquest perquè, una vegada  transcorreguts 
els corresponents terminis, en el termini de 15 dies retire el vehicle, amb l'advertència, 
de que transcorregut aquest termini, es procedirà a la seua gestió com a vehicle al final 
de la seua vida útil.  

2. En els casos previstos en  l'apartat anterior  i amb  independència de  les sancions que,  
en el seu cas es pogueren  imposar,  l'Ajuntament entregarà el vehicle abandonat a un 
centre  de  tractament  per  a  la  seua  gestió,  havent  els  propietaris  de  vehicles 
abandonats pagar els costos de recollida i, si escau, de gestió segons el que s´establisca 
en la corresponent Ordenança i en la normativa aplicable.  

Article 64. Servei especial de recollida de vehicles a la fi de la seua vida útil  

Els ciutadans que desitgen desprendre's d´un vehicle a la fi de la seua vida útil deuran: 

a. lliurar‐lo  a  un  Centre  Autoritzat  de  Tractament  de  Vehicles,  d'acord  amb  el  que 
estableix la normativa aplicable, o  

b. sol∙licitar, una vegada s'obtinga  la baixa administrativa del mateix, el servei municipal 
especial de recollida de vehicles a la fi de la seua vida útil.  

Article 65. Podes i uns altres residus de jardineria (biorresidus)  

1. Els  ciutadans  que  desitgen  desprendre's  de  podes  i  residus  de  jardineria  en  una 
quantitat superior a […] kg/dia28 deuran: 

a. lliurar‐los a gestor autoritzat,  

b. lliurar‐los en un punt net o ecoparc,  

c. sol∙licitar el servei municipal especial de recollida, o  

d. Utilitzar compostadors comunitaris, en cas que s'hagen implantat. 

2. Els ciutadans podran dur a  terme el compostatge dels esmentats  residus en els seus 
domicilis particulars, d'acord als requisits que puga establir l'Ajuntament i sempre que 
no ocasionen molèsties als veïns. 

Article 66. Sol∙licitud del servei municipal especial de recollida 

1. La sol∙licitud de qualsevol dels serveis municipals especials de recollida haurà de fer‐se 
via telefònica, telemàtica o per qualsevol altre mitjà de comunicació amb el Servei de 
Medi Ambient de l'Ajuntament o, si escau, amb el prestador del servei.  

                                                           
28 Cada municipi decidirà segons la seua problemàtica. 
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2. Correspon a l'usuari del servei depositar els residus al lloc que el servei li haja indicat, 
respectant les dates, horaris i altres condicions que s'hagen establit.  

3. Així mateix, correspon a l'usuari assumir, si escau, el cost corresponent del servei. 

 

TÍTOL V. DE LES INSPECCIONS I EL RÈGIM SANCIONADOR 

CAPÍTOL Iº. DEL SERVEI D'INSPECCIÓ I EL DEURE DE COL∙LABORACIÓ 

Article 67. Servei d'inspecció  

1. L'exercici de les funcions d'inspecció i vigilància del compliment del que es disposa en 
la present Ordenança correspondrà al personal que tinga atribuïdes aquestes funcions 
així com als agents de la policia local.29 

2. El personal al qual  fa  referència  l'apartat anterior, en  l'exercici de  les seues  funcions 
inspectores  tindrà  la condició d'agent de  l'autoritat estant  facultat per accedir sense 
previ  avís  a  les  instal∙lacions  i  als  espais  públics  on  es  desenvolupen  activitats 
regulades en aquesta Ordenança, respectant en tot cas els  límits establits en  l'article 
100.3 de  la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de  les 
Administracions  Públiques;  així  com  per  inspeccionar  el  contingut  dels  distints 
sistemes de recollida de residus, com ara contenidors i bosses de fem.  

3. El resultat de la vigilància, inspecció o control es consignarà en la corresponent acta o 
document públic que,  signat per  l'agent de  l'autoritat  i amb  les  formalitats exigides, 
gaudirà de presumpció de veracitat  i valor probatori als fets consignats en el mateix, 
sense perjudici de les altres proves que els interessats puguen aportar en defensa dels 
seus  respectius  interessos.  Del  citat  document  haurà  de  lliurar‐se  una  còpia  a 
l'interessat.  

Article 68. Cost dels serveis d'inspecció 

El  cost  de  les  inspeccions  que  siguen  preceptives  podrà  ser  imputat  als  titulars  de  les 
instal∙lacions  inspeccionades. També podrà  imputar‐se el cost de  les  inspeccions  facultatives 
quan aquestes es  realitzen com a conseqüència de no atendre el  titular de  la  instal∙lació els 
requeriments de l'administració, quan es realitzen en l'àmbit d'un procediment sancionador o 
quan s'aprecie temeritat o mala fe en el titular de la instal∙lació inspeccionada30. 

 

                                                           
29 Per a l'exercici d'aquestes funcions es podran portar a terme fórmules de col∙laboració amb institucions com ara: 
El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA), la Direcció General de Trànsit, agents mediambientals, etc. 

30  El  que  es  disposa  en  aquest  article  està  previst  expressament  en  l'article  70  de  la  Llei  10/2000,  de  12  de 
desembre, de residus de la Comunitat Valenciana. 
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Article 69. Deure de col∙laboració  

Els  productors,  posseïdors,  gestors  de  residus  i  els  responsables  d'establiments  comercials, 
habitatges,  indústries  i altres activitats objecte de  la present Ordenança deuran, d'acord amb 
la  normativa  aplicable,  facilitar  i  permetre  al  personal  al  qual  es  refereixen  els  articles 
anteriors, en l'exercici de les seues funcions d'inspecció, l'accés a  les citades instal∙lacions així 
com  prestar‐los  col∙laboració  i  facilitar‐los  la  documentació  necessària  per  a  l'exercici 
d'aquestes labors d'inspecció. 

CAPÍTOL IIº. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS 

SECCIÓ 1ª. “De les Infraccions” 

Article 70. Infraccions  

1. Es consideren infraccions les accions o omissions que contravinguen el que estableix la 
present Ordenança  així  com  aquelles  altres  que  estiguen  tipificades  en  la  legislació 
estatal o autonòmica, reguladora de  les matèries que s'inclouen, sense perjudici que 
els  preceptes  d'aquesta  Ordenança  puguen  contribuir  a  la  seua  identificació  més 
precisa.  

2. Les infraccions tipificades en la present Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus.  

Article 71. Classificació de les infraccions  

1. Les accions o omissions que contravinguen el disposat en la present Ordenança tindran 
el caràcter d'infraccions administratives, sense perjudici que a l'efecte puga establir la 
normativa  estatal  i  autonòmica  en  aquesta matèria. Aquestes  infraccions  es podran 
classificar en molt greus, greus o lleus.  

2. Es consideren infraccions molt greus:  

a. L'abandonament,  abocament  o  eliminació  incontrolat  de  residus  perillosos,  al 
terme municipal de […].  

b. L'abandonament, abocament o eliminació incontrolat de qualsevol altre tipus de 
residus al terme municipal, sempre que s'haja produït un dany o deteriorament 
greu per al medi ambient o s´haja posat en perill greu la salut de les persones.  

c. Danyar els contenidors subministrats per l'Ajuntament o qualsevol altre element 
del mobiliari urbà destinat a la recollida de residus.  

d. L´abandonament  de  cadàvers  d'animals  o  la  seua  inhumació  o  incineració, 
sempre  que  s'haja  posat  en  perill  greu  la  salut  de  les  persones  o  el  medi 
ambient.  
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e. Depositar en els contenidors calius o brases no apagats, o qualsevol altre residu 
calent, que poguera provocar combustió a l'interior del contenidor.  

f. Depositar en els contenidors de  la via pública qualsevol tipus de residu perillós 
procedent  d'activitat  industrial,  així  com  altres  residus  no  contemplats  en  la 
present Ordenança. 

g. Qualsevol  altra  acció  que  la  normativa  estatal  i  autonòmica  tipifique  com  de 
molt greu.  

3. Es consideren infraccions greus:  

a. L'abandonament,  abocament  o  eliminació  incontrolat  de  qualsevol  tipus  de 
residu no perillós, sense que s'haja produït un dany o deterioració greu per al 
medi ambient o s'haja posat en perill greu la salut de les persones.  

b. L´abandonament o abocament de residus o deixalles, qualsevol que siga la seua 
naturalesa, proporció o quantitat, a les platges i zones de bany, així com llançar‐
los al mar.  

c. Depositar directament als espais públics qualsevol classe d'enderrocs o residus 
procedents d'obres de construcció, remodelació o demolició.  

d. Impedir  les  operacions  de  recollida,  descàrrega  i  trasllat  de  residus,  així  com 
l'estacionament  de  vehicles  als  llocs  que  impedisquen  o  dificulten  el 
desenvolupament normal de les citades operacions.  

e. L'obstrucció  a  l'activitat  de  vigilància,  inspecció  i  control  de  l'Ajuntament,  així 
com  l'incompliment de  les obligacions de col∙laboració previstes en  l'article 69 
de la present Ordenança.  

f. Depositar els residus en els espais públics en les situacions d'emergència o força 
major en que s'altere o suspenga temporalment el servei de recollida.  

g. Lliurar els residus domèstics a gestor no autoritzat.  

h. Abandonar,  depositar,  abocar  o  eliminar  de  forma  incontrolada  residus  als 
espais públics. 

i. Depositar mobles, grans electrodomèstics o estris als contenidors destinats als 
residus  domèstics  perquè  siguen  retirats  pels  camions  recol∙lectors  de  la 
recollida domiciliària, així com en contenidors o sacs d'obra.  

j. Abandonar a les vies i espais públics vehicles declarats residu urbà.  

k. Obstruir les labors d'inspecció, així com no subministrar la informació requerida 
de conformitat amb l'article 69 de la present Ordenança.  
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l. La comissió d'alguna de les infraccions indicades en l'apartat 2 del present article 
quan, per la seua escassa quantia o entitat, no meresquen la qualificació de molt 
greus.  

m. Qualsevol acció que la normativa estatal i autonòmica qualifique com de greu.  

4. Es consideren infraccions lleus:  

a. El  retard en el  subministrament de  la documentació que  calga proporcionar a 
l'administració d'acord amb el que s´estableix en  la presente Ordenança  i en  la 
resta de normativa aplicable o en  les pròpies estipulacions contingudes en  les 
autoritzacions. 

b. La comissió d'alguna de les infraccions indicades en l'apartat 3 del present article 
quan,  per  la  seua  escassa  quantia  o  entitat,  no meresquen  la  qualificació  de 
greus.  

c. Depositar els  residus de  xicoteta grandària,  com ara burilles,  closques,  xiclets, 
papers  o  qualsevol  altre  residu  d'entitat  semblant  fora  dels  elements  de 
mobiliari destinats a l´efecte.  

d. Depositar els residus sense separar‐los per fraccions o en contenidors o punts de 
recollida diferents als identificats per a cada fracció de residus o contravenint el 
que es disposa en la present Ordenança.  

e. Introduir en els contenidors destinats a la recollida separada residus no indicats 
en els mateixos.  

f. Manipular,  regirar o extraure  residus depositats en  contenidors  instal∙lats a  la 
via pública.  

g. Alterar  la situació dels contenidors com a conseqüència de  l'activitat de venda 
no sedentària.  

h. Llançar o abandonar residus a la via pública o en llocs distints als especificats per 
l'Ajuntament.  

i. Manipular contenidors o el seu contingut així com bolcar o arrancar papereres o 
un altre tipus de contenidors o desplaçar‐los fora de les seues ubicacions.  

j. Incomplir els horaris de depòsit i lliurament de residus. 

k. Traure els contenidors a la via pública per a la recollida pel servei públic en hores 
i llocs diferents als establits per l'Ajuntament.  

l. Depositar els residus sense reduir el seu volum aprofitant al màxim la capacitat 
de les bosses i contenidors.  
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m. Utilitzar els contenidors per a  finalitats distintes de  les previstos en  la present 
Ordenança.  

n. La deficient presentació dels residus, ocasionant brutícia en els espais públics. 

o. Abandonar o abocar en els espais públics residus derivats del consum privat.  

p. No  recollir  immediatament  els  excrements  evacuats  per  un  animal  de 
companyia a la via pública.  

q. Qualsevol acció que la normativa estatal i autonòmica qualifique com a lleu.  

Article 72. Prescripció de les accions  

1. Les infraccions lleus prescriuran a l'any, les greus als tres anys i les molt greus als cinc 
anys.  

2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar‐se des del dia en què 
la infracció s'haguera comès. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 345 de la 
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 

3. En els supòsits d'infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a contar 
des del moment de la finalització de l'activitat o de l'últim acte amb el qual la infracció 
es  consumisca.  En  cas  que  els  fets  o  activitats  constitutius  d'infracció  foren 
desconeguts  per mancar  de  signes  externs,  aquest  termini  es  computarà  des  que 
aquests es manifesten.  

4. Interromprà  la  prescripció  la  iniciació,  amb  coneixement  de  l'interessat,  del 
procediment  sancionador,  reprenent‐se  el  termini  de  prescripció  si  l'expedient 
sancionador  estiguera  paralitzat  durant  més  d'un  mes  per  causa  no  imputable  al 
presumpte responsable.  

5. El  procediment  sancionador  haurà  de  ser  resolt  i  notificar‐se  la  resolució  que 
procedisca  a  l'interessat,  en  el  termini  màxim  d'un  any,  des  de  la  seua  iniciació, 
produint‐se  la  caducitat  del  mateix  en  la  forma  prevista  en  la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

6. No  obstant  això,  l'instructor  de  l'expedient  podrà  acordar  la  suspensió  del  termini 
màxim per resoldre quan concórrega alguna de  les circumstàncies previstes  i exigides 
per l'article 22 de la citada llei.  

 

 

 



40 

 

SECCIÓ 2ª “de les sancions” 

Article 73. Sancions 

1. Les infraccions tipificades en la present Ordenança podran donar lloc a la imposició de 
les  següents  sancions,  sense  perjudici  de  les  quanties  que,  amb  caràcter  bàsic, 
establisca la normativa estatal i autonòmica en la matèria.  

2. Excepte  previsió  legal  diferent,  les  infraccions  tipificades  en  la  present  Ordenança 
hauran de respectar les següents quanties:  

a. Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.  

b. Infraccions greus: fins a 1.500 euros.  

c. Infraccions lleus: fins a 750 euros.  

Article 74. Obligació de reposar  

1. Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedisca, l'infractor haurà de reparar el 
dany causat reposant la situació alterada al seu estat originari.  

2. Si  l'infractor no procedira  a  reparar  el dany  causat  en  el  termini  assenyalat,  l'òrgan 
competent podrà acordar la imposició de multes coercitives. 

3. Així mateix, en cas d'incompliment, aquesta reposició podrà ser realitzada mitjançant 
execució subsidiària per  l'Ajuntament de […]. Els costos originats per  les actuacions a 
realitzar seran amb càrrec al subjecte responsable de la infracció exigint‐li, si escau, la 
indemnització al que pertocara per danys i perjudicis causats. 

Article 75. Multes coercitives 

1. Sense perjudici de la sanció que es poguera imposar, l'òrgan competent podrà acordar 
la imposició de multes coercitives conformement a l'article 103 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

2. La quantia de cadascuna d'aquestes multes no podrà superar un terç de la multa fixada 
per infracció comesa, sense que en cap cas puga superar els […]31 euros. 

Article 76. Prescripció de les sancions  

1. Les  sancions  imposades  per  la  comissió  d'infraccions  lleus  prescriuran  a  l'any,  les 
imposades per faltes greus als tres anys  i  les  imposades per faltes molt greus als cinc 
anys.  

                                                           
31 A determinar per cada Ajuntament. 
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2. El  termini  de  prescripció  de  les  sancions  començarà  a  contar‐se  des  de  l'endemà 
d'aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.  

3. Interromprà  la  prescripció  la  iniciació,  amb  coneixement  de  l'interessat,  del 
procediment  d'execució,  tornant  a  transcórrer  el  termini  si  aquell  està  paralitzat 
durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.  

Article 77. Publicitat de les sancions  

Quan existisquen raons d'interès públic suficients, el Ple de l'Ajuntament de […] podrà acordar 
la publicació, a través dels mitjans que considere oportuns, de  les sancions  imposades per  la 
comissió d'infraccions greus i molt greus, una vegada que aquesta haja adquirit fermesa. 

Article 78. Competència i procediment sancionador  

1. Correspon  a  l'Alcalde  la  resolució  dels  expedients  administratius  sancionadors  en 
exercici  de  la  competència  que  li  és  atribuïda  a  tal  fi  per  l'article  21.1.n)  de  la  Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

2.  La  imposició  de  sancions  i  l'exigència  de  responsabilitats  conformement  a  aquesta 
Ordenança es portaran a terme d´acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  i 
resta de normativa que li siga aplicable. 

Article 79. Responsabilitat per danys causats  

1. Amb  independència  de  la  sanció  econòmica  que  es  puga  imposar  mitjançant  el 
procediment sancionador oportú contra aquelles persones que incomplisquen tot allò 
previst  en  aquesta Ordenança,  l'autoritat municipal  exigirà,  si  escau,  al  causant  del 
deteriorament la reparació dels danys causats.  

2. L'Ajuntament,  d'acord  a  les  seues  competències, mitjans  i  capacitat  pressupostària 
financera, podrà  realitzar  subsidiàriament  els  treballs que,  segons  l'Ordenança, haja 
d'efectuar  el/la  responsable,  imputant‐li  el  cost,  degudament  justificat,  dels  serveis 
prestats, i sense perjudici de les sancions que corresponguen. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 

Disposició derogatòria única. 

Queda  derogada  l'Ordenança  […],  aprovada  per  acord  del  Ple  […]  així  com  totes  les 
disposicions  del  mateix  o  inferior  rang  que  regulen  matèries  contingudes  en  la  present 
Ordenança sempre que s'oposen o contradiguen el contingut de la mateixa.  

 

DISPOSICIONS FINALS  

Disposició final primera. Règim 

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 
d'abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local  i  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del 
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  i  la  seua  normativa 
complementària,  així  com  en  la  normativa  autonòmica,  i  estatal,  en matèria  de  recollida  i 
tractament de residus i protecció de medi ambient, i especialment al que es disposa en la Llei 
22/11, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 

Disposició final segona. Entrada en vigor  

Aquesta Ordenança entrarà en vigor després de  la seua publicació en el Butlletí Oficial de  la 
Província  (B.O.P)  i  una  vegada  transcorregut  el  termini  previst  en  l'article  65.2  de  la  Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

Disposició final tercera 

L'Alcaldia‐Presidència,  en  l'exercici  de  les  seues  competències  podrà  interpretar,  aclarir  i 
desenvolupar els articles de la present Ordenança.  
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ANNEX I 

DEFINICIONS32 

- Olis  vegetals  usats:  els  residus  d'olis  vegetals  propis  de  les  activitats  de  fregir 
domèstiques o dels bars, restaurants, hotels  i altres serveis de restauració, així com els 
olis de conserves. No s'inclouen ací altres greixos alimentaris. 

 
- Agent: tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus 

per  encàrrec  de  tercers,  inclosos  els  agents  que  no  prenguen  possessió  física  dels 
residus. 

 
- Àrea d'aportació: qualsevol zona o àrea de la via pública, o d'altres llocs d'accés públic, 

en la qual se situen contenidors per a la recollida d'una o diverses fraccions i a la qual el 
ciutadà ha de desplaçar‐se per a depositar els seus residus municipals.  
 

- Biorresidu:  residu  biodegradable  de  jardins  i  parcs,  residus  alimentaris  i  de  cuina 
procedents  de  llars,  restaurants,  serveis  de  restauració  col∙lectiva  i  establiments  de 
venda al detall; així com, residus comparables procedents de plantes de processament 
d'aliments. 
 

- Canal HORECA (hostaleria, restauració i catering): conjunt d'establiments per al consum 
directe  d'aliments  fora  de  la  llar,  com  ara  bars,  restaurants,  cadenes  de  fastfood, 
menjadors d'empreses, d'hospitals, de col∙legis, etc. 
 

- Comerciants o distribuïdors: els agents econòmics dedicats a  la distribució majorista o 
minorista, d'envasos o de productes envasats. 

 
Alhora, dins del concepte de comerciants, es distingeix: 
 
a. Comerciants o distribuïdors d'envasos: els que realitzen transaccions amb envasos 

buits. 
 
b. Comerciants  o  distribuïdors  de  productes  envasats:  els  que  comercialitzen 

mercaderies  envasades,  en  qualsevol  de  les  fases  de  comercialització  dels 
productes. 

 

                                                           
32 Les definicions contingudes en aquesta ordenança han sigut redactades de conformitat amb el contingut de  les 
definicions contemplades en la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la Llei 10/2000, de 12 de 
desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana i la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos i el 
Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, per el qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 
11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos. 

Aquells conceptes les definicions dels quals no han sigut establits per Llei, han sigut redactats de conformitat amb 
les  definicions  arreplegades  en  el Model  d'Ordenança Marc  de  Recollida  de  Residus  elaborat  per  la  Federació 
Espanyola  de Municipis  i  Províncies  “FEMP”,  així  com  per  les  publicades  per  el Ministeri  d'Agricultura  i  Pesca, 
Alimentació i Medi ambient. 
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- Compost:  esmena  orgànica  obtinguda  a  partir  del  tractament  biològic  aerobio  i 
termófilo  de  residus  biodegradables  arreplegats  separadament.  No  es  considerarà 
compost el material orgànic obtingut de les plantes de tractament mecànic biològic de 
residus barrejats, que es denominarà material bioestabilizado.  

- Eliminació:  tot  procediment  dirigit,  bé  a  l'emmagatzematge  o  abocament  controlat 
dels  residus  o  bé  a  la  seua  destrucció,  total  o  parcial,  per  incineració  o  uns  altres 
mètodes  que  no  impliquen  recuperació  d'energia,  sense  posar  en  perill  la  salut 
humana i sense utilitzar mètodes que puguen causar perjudicis al medi ambient.  

- Envàs: tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s'utilitze per a 
contenir,  protegir,  manipular,  distribuir  i  presentar  mercaderies,  des  de  matèries 
primeres  fins  a  articles  acabats,  en  qualsevol  fase  de  la  cadena  de  fabricació, 
distribució i consum. Es consideren també envasos tots els articles d'un sol ús utilitzats 
amb aquesta mateixa fi.  
 
Es  consideraran  envasos  els  articles  que  s'ajusten  a  la  definició  esmentada 
anteriorment  sense perjudici d'altres  funcions que  l'envàs  també puga exercir,  llevat 
que  l'article  forme  part  integrant  d'un  producte  i  siga  necessari  per  a  contenir, 
sustentar  o  preservar  aquest  producte  durant  tota  la  seua  vida  útil,  i  tots  els  seus 
elements estiguen destinats a ser usats, consumits o eliminats conjuntament. 

 
Es consideraran envasos els articles dissenyats i destinats a ser omplerts en el punt de 
venda i els articles d'un sol ús venuts plens o dissenyats i destinats a l'ompliment en el 
punt de venda, a condició que exercisquen la funció d'envàs. 

 
Els  elements de  l'envàs  i  elements  auxiliars  integrats  en  ell  es  consideraran part de 
l'envàs  al  qual  van  units;  els  elements  auxiliars  directament  penjats  del  producte  o 
lligats  a  ell  i  que  exercisquen  la  funció  d'envàs  es  consideraran  envasos,  llevat  que 
formen part  integrant del producte  i  tots els  seus elements estiguen destinats a  ser 
consumits o eliminats conjuntament.  

 
Així mateix, queden  incloses en el concepte d'envàs  les bosses d'un sol ús  lliurades o 
adquirides en els comerços per al transport de la mercaderia pel consumidor o usuari 
final, i els articles d'un sol ús que s'utilitzen amb el mateix fi que els envasos.33 

- Envasadors: els agents econòmics dedicats tant a l'envasament de productes com a la 
importació o adquisició en uns altres Estats Membres de la Unió Europea de productes 
envasats, per a la seua posada al mercat.  

                                                           
33  Safates,  plats,  gots,  coberts  i  qualsevol  altre  article  d'un  sol  ús  que  s'empre,  principalment  en  hostaleria  i 
restauració, per a subministrar el producte i permetre o facilitar el seu consum directe o utilització (Article 2.1 del 
Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, per el qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 
11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos). 
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- Envàs lleuger: aquell que presenta una baixa relació pes/volum. Està fonamentalment 
constituïda  per  botelles  i  pots  de  plàstic,  plàstic  film,  llandes  i  brics,  cartó  per  a 
begudes i altres envasos mixtos.  

-    Envàs  usat:  Tot  envàs  reutilizable  que,  una  vegada  consumit  el  producte  en  ell 
contingut,  siga  susceptible  de  ser  reintegrat  pel  seu  posseïdor  en  el mateix  procés 
econòmic per al qual va ser concebut o dissenyat.  

 
-    Fracció  orgànica:  comprèn  els  residus  orgànics  propis  de  la  llar,  que  es  produeixen 

principalment a  les cuines en  la manipulació, preparació  i consum del menjar  i també 
els  residus  provinents  de  generadors  singulars  com  ara  mercats  municipals, 
restaurants, hotels, grans superfícies, etc. També s'inclouen en aquesta categoria els 
residus  de  podes.  El  contingut  de  residus  impropis  (això  és,  no matèria  orgànica) 
inclosos en aquesta fracció serà com a màxim d'un 10%.  

 
-   Gestió de residu: la recollida, el transport i tractament dels residus, inclosa la vigilància 

d'aquestes  operacions,  així  com  el  manteniment  posterior  al  tancament  dels 
abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.  

 
-   Gestor  de  residus:  la  persona  o  entitat,  pública  o  privada,  registrada  mitjançant 

autorització o comunicació que realitze qualsevol de  les operacions que componen  la 
gestió dels residus, siga o no el productor dels mateixos.  

 
-    Negociant:  tota persona  física o  jurídica que actue per  compte propi en  la  compra  i 

posterior venda de  residus,  inclosos els negociants que no prenguen possessió  física 
dels residus.  

 
-    Pila: la font d'energia elèctrica obtinguda per transformació directa d'energia química i 

constituïda per un o diversos elements primaris (no recarregables).  
 
-    Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana: Instrument director i coordinador 

de  totes  les  actuacions  que  es  realitzen  en  la  Comunitat  en matèria  de  gestió  de 
residus, sent la seua finalitat garantir el compliment dels objectius establits per la llei. 
El PIRCV té naturalesa de Pla d'acció territorial de caràcter sectorial.  

 
-    Posseïdor de residus: el productor de residus o una altra persona física o jurídica que 

estiga en possessió de residus.  
 
-    Preparació per a la reutilització: operació de valorització consistent en la comprovació, 

neteja o reparació, mitjançant les quals els productes o components de productes que 
s'hagen convertit en residus es preparen perquè puguen reutilitzar‐se sense cap altra 
transformació prèvia.  

 
-    Prevenció:  conjunt  de  mesures  destinades  a  evitar  la  generació  de  residus  o  a 

aconseguir  la  seua  reducció,  o  la  de  la  quantitat  de  substàncies  perilloses  o 
contaminants presents en ells.  
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-    Principi  de  Jerarquia  dels  residus:  les  administracions  competents,  en  el 

desenvolupament de les polítiques i de la legislació en matèria de prevenció i gestió de 
residus, aplicaran per a aconseguir el millor resultat ambiental global,  la  jerarquia de 
residus pel següent ordre de prioritat: a) Prevenció; b) Preparació per a la reutilització; 
c)  Reciclat;  d)  Un  altre  tipus  de  valorització,  inclosa  la  valorització  energètica;  i  i) 
Eliminació. No obstant açò, si per a aconseguir el millor resultat mediambiental global 
en  determinats  fluxos  de  residus  fóra  necessari  apartar‐se  d'aquesta  jerarquia,  es 
podrà adoptar un ordre diferent de prioritats prèvia justificació per un enfocament de 
cicle de vida sobre els  impactes de  la generació  i gestió d'aqueixos residus, tenint en 
compte els principis  generals de precaució  i  sostenibilitat en  l'àmbit de  la protecció 
mediambiental,  viabilitat  tècnica  i  econòmica,  protecció  dels  recursos,  així  com  el 
conjunt d'impactes mediambientals sobre la salut humana, econòmics i socials. 

 
-    Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual produïsca 

residus  (productor  inicial de  residus) o qualsevol persona que efectue operacions de 
tractament previ, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o 
de composició d'aqueixos residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de 
control i inspecció en les instal∙lacions frontereres es considerarà productor de residus 
al representant de la mercaderia, o bé a l'importador o exportador de la mateixa. 

 
-    Punt  net  o  ecoparc:  centre  d'aportació  i  emmagatzematge  selectiu  de  residus  de 

competència municipal que no són objecte de recollida domiciliària  i tenen  l'objectiu 
de facilitar la gestió correcta de les fraccions no ordinàries. Aquestes instal∙lacions són 
principalment  per  a  l´ús  de  particulars  i  xicotets  comerços  d'acord  amb  les 
especificacions de les corresponents ordenances municipals. 

 
-    Reciclat:  tota operació de valorització mitjançant  la qual els materials de residus són 

transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb  la finalitat 
original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, 
però no la valorització energètica ni la transformació en materials que es vagen a usar 
com a combustibles o per a operacions de farcit. 
 

- Recollida:  operació  consistent  en  l'apilament  de  residus,  inclosa  la  classificació  i 
emmagatzematge inicials per al seu transport a una instal∙lació de tractament. 

- Recollida “Porta a porta”: aquell sistema de recollida separada dels residus municipals 
que es fonamenta que els posseïdors dels residus (ciutadans, comerços, etc.) efectuen 
la  segregació  de  les  diferents  fraccions  dels  residus  en  origen,  però  en  lloc  de 
depositar‐les en uns contenidors que de forma permanent romanen en la via pública, 
les  diferents  fraccions  són  arreplegades  directament  en  el  punt  de  generació, 
mitjançant bosses o un altre mitjà definit per  l'Ajuntament, d'acord amb un calendari 
establit. 
 

- Recollida  separada:  la  recollida  en  la qual  un  flux  de  residus  es manté  per  separat, 
segons el seu tipus de naturalesa, per a facilitar el seu tractament específic. 
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- Recuperadors de residus d'envasos i envasos usats: els agents econòmics dedicats a la 

recollida, classificació, emmagatzematge, condicionament i comercialització de residus 
d'envasos per a la seua reutilització, reciclat i altres formes de valorització. 

 
- Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutge o tinga la intenció 

o l'obligació de rebutjar. 
 
- Residu d'envàs: tot envàs o material d'envàs del com es desprenga el seu posseïdor o 

tinga l'obligació de desprendre's en virtut de les disposicions en vigor. 
 
- Residus comercials: els generats per l'activitat pròpia del comerç, a l'engròs i al detall, 

dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del 
sector serveis. 

 
- Residus  d'aparells  elèctrics  o  electrònics:  aparells  elèctrics  i  electrònics,  els  seus 

materials,  components,  consumibles  i  subconjunts  que  els  componen,  a  partir  del 
moment en què passen a ser residus. 

 
- Residus de construcció  i demolició d'obra menor: qualsevol  residu que es genere en 

una  obra  de  construcció  o  demolició  en  un  domicili  particular,  comerç,  oficina  o 
immoble  del  sector  serveis,  de  senzillesa  tècnica  i  escassa  entitat  constructiva  i 
econòmica, que no supose alteració del volum, de l'ús, de les instal∙lacions d'ús comú o 
del nombre d'habitatges  i  locals,  i que no precisa de projecte signat per professionals 
titulats.  

 
- Residus domèstics:  residus generats en  les  llars com a conseqüència de  les activitats 

domèstiques. 

Tindran també la consideració de residus domèstics:  

a. els semblants als anteriors generats en comerços, serveis i indústries.  

b. els  que  es  generen  a  les  llars  d'aparells  elèctrics  i  electrònics,  roba,  piles, 
acumuladors, mobles i estris, així com els residus i enderrocs procedents d'obres 
menors de construcció i reparació domiciliària.  

c. els  procedents  de  neteja  de  vies  públiques,  zones  verdes,  àrees  recreatives  i 
platges, els animals domèstics morts i els vehicles abandonats.  

- Residus  industrials:  els  resultants  dels  processos  de  fabricació,  de  transformació, 
d'utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial, 
excloses les emissions a l'atmosfera regulades en la Llei 34/2007, de 15 de novembre. 
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- Residus municipals34: serán residus de competencia municipal 

a. els residus domèstics  

b. els  residus  comercials no perillosos quan  així  l'establisca  l'Ajuntament d'acord 
amb allò previst en la present Ordenança.  

- Residu perillós: aquell que presenta una o diverses de  les  característiques perilloses 
enumerades  en  l'Annex  III  de  la  Llei  22/2011,  de  28  de  juliol,  de  residus  i  sòls 
contaminats, així com aquell que puga aprovar el govern de conformitat amb l'establit 
en la normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya siga part, 
així com els recipients i envasos que els hagen contingut. 

 
- Residus sanitaris assimilables a domèstics: són els generats com a conseqüència de les 

activitats  sanitàries  prestades  en  centres  sanitaris,  com  ara  hospitals,  clíniques  i 
sanitaris, consulta de professionals  liberals, centres sociosanitaris, centres veterinaris, 
etc.,  que  no  tenen  la  qualificació  de  perillosos  i  que,  d'acord  amb  la  normativa,  no 
exigisquen requisits especials de gestió. 

 
- Reutilització:  qualsevol  operació  mitjançant  la  qual  productes  o  components  de 

productes que no siguen residus s'utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per a la qual 
van ser concebuts. 

 
- Tractament: les operacions de valorització o eliminació, inclosa la preparació anterior a 

la valorització o eliminació. 
 
- Unitats comercials: aquelles dependències dels Mercats destinades a la venda al públic 

i a la prestació de serveis remunerats de caràcter empresarial o professional, qualsevol 
que  siga  el  seu  titular  i  amb  independència  del  caràcter  que  posseïsquen:  locals, 
casetes, etc. 

 
- Valorització:  qualsevol  operació  el  resultat  principal  de  la  qual  siga  que  el  residu 

servisca  a  una  finalitat  útil  en  substituir  a  altres materials,  que  d'una  altra manera 
s'haurien utilitzat per a complir una funció particular, o que el residu siga preparat per 
a complir aqueixa funció en la instal∙lació o en l'economia en general.  
 

                                                           
34  La  Llei  22/2011,  de  28  de  juliol,  de  residus  i  sòls  contaminats  inclou  en  el  concepte  de  residus  domèstic  no 
solament els generats en les llars sinó els similars generats en serveis i indústries (art. 3.c). No obstant açò, a l'hora 
d'establir el servei públic obligatori, inclou només els domèstics generats en les llars, comerços i serveis (art. 12.5.a), 
assenyalant respecte als domèstics industrials i als comercials no perillosos (art. 12.5. c.2º) que l'Entitat Local podrà 
gestionar aqueixos residus. D'acord amb l'anterior en l'esborrany d'Ordenança s'ha inclòs en el servei públic ordinari 
de  recollida  de  residus municipals,  els  domèstics  d'origen  industrial,  comercial  i  de  serveis  així  com  els  residus 
sanitaris assimilables a domèstics  fins a certa quantitat.  I, així mateix,  s'ha previst  la  facultat de  l'Ajuntament de 
determinar, si escau, que els residus comercials no perillosos siguen arreplegats per l'Ajuntament. 
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- Voluminosos:  aquells  residus  que  es  generen  en  les  llars  que  presenten 
característiques especials de volum, pes o grandària que dificulten  la seua recollida a 
través del sistema de recollida ordinària. 
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ANNEX II 

 

LLISTA ENUNCIATIVA DELS RESIDUS A DEPOSITAR EN CADASCUN DELS CONTENIDORS 

‐ La present llista s'anirà actualitzant a mesura que s'actualitze la normativa d'aplicació ‐ 

I. Vidre  

- Pots i botelles de vidre de qualsevol color  

- Pots de cosmètica i perfumeria  

- Pots de conserves  

- Articles de vidre, excepte espills i vidre plano  

II. Paper i cartó (no tacat i sense plàstics i metalls)  

- Revistes i diaris  

- Llibres, quaderns, llibretes, folis, carpetes, cartolines  

- Caixes de cartó  

- Bosses de paper  

- Oueres de cartó 

III. Envasos lleugers  

- Llandes de conserves d'acer o alumini  

- Llandes de begudes d'acer o d'alumini  

- Safates i embolcalls d'alumini  

- Tapes, taps, xapes de botelles  

- Bricks de llet, batuts, sucs, cremes, etc.  

- Botelles de plàstic d'aigüa, oli, iogurt, suc 

- Envasos  de  plàstic, metàl∙lics,  de  productes  lactis,  com  ara  iogurts, mantega, 
formatge, etc.  

- Oueres de plàstic  
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- Pots de plàstic de productes d'higiene personal, com ara cremes, gel de bany, 
pasta de dents. 

- Pots de plàstic de productes de neteja domèstica,  com ara detergents,  lleixiu, 
suavitzants.  

- Bosses de plàstic.  

- Safates de plàstic i film plàstic d'envasament d'aliments. 

IV. Fracció orgànica  

- Restes de menjar i restes de preparació del menjar  

- Pells i restes de fruita i verdura  

- Ossos i restes de carn  

- Espines i restes de peix, així com closques i closques de marisc  

- Closques d'ou i pells i closques de fruits secs  

- Restes de menjar i menjar en mal estat  

- Restes de pa  

- Pòsit de cafè i restes d'infusions  

- Residus de paper  

- Paper de cuina brut  

- Tovallons de paper brutes  

- Mocadors de paper  

- Restes  vegetals  i podes de petites dimensions  en una quantitat  inferior  a  [...] 
kg/dia  35:  Rams marcits,  flors  i  fulles  seques,  així  com males  herbes,  gespa, 
branques de poda i fullarac. 

- Materials compostables: Bosses compostables o altres materials compostables. 

 

                                                           
35 Restes vegetals de xicotet tamany i tipus no llenyós, sempre que es tracten de fracció vegetal (fulles, flors...) i es 
puguen  gestionar  conjuntament  amb  els  altres  residus orgànics  sense necessitat de  cap  tipus de pretractament 
(trituració) abans de la seua valoració. 
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- Altres materials:  

 Taps de suro  

 Serradures  

 Estelles i encenalls de fusta natural  

 Excrements d'animals domèstics sense llits ni arenes absorbents  

 Furgadents  i pals de gelat, bastonets de menjar xinès o agulles de  fusta 
per a cuinar pinxos, etc.  

V. FRACCIÓ RESTA O REBUIG36 

- Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per a les oïdes, discos 
mamaris,  tovalletes  humides,  fil  dental,  petits  residus  de  cures  domèstiques 
(tiretes, esparadrap, benes, gases, cotó‐en‐pèl, etc.). 

- Altres  productes  de  neteja:  maquinetes  d'afaitar,  raspalls  de  dents,  llimes, 
preservatius, etc.  

- Residus de la neteja domèstica: pols d'agranar i bosses d'aspiradora.  

- Plats, tasses i altres elements de ceràmica.  

- Burilles i cendra de cigarrets.  

- Cendra de ximeneies o estufes. 

- Fotografies, targetes de crèdit o semblants.  

- Tots aquells residus que no estiguen subjectes a recollida separada. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Aquesta relació s'adaptarà al model de gestió  implantat al municipi, que podrà considerar  l'entrega  i gestió de 

certs fluxos (com a joguets, parament de la casa i uns altres objectes plàstics i metàl∙lics) a través, per exemple, de 
punts nets. 
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ANNEX III 

 “DE LES MODALITATS DE RECOLLIDA SEPARADA” 

I. Modalitats de recollida separada  

1. L'Ajuntament durà a  terme  la  recollida ordinària de  les distintes  fraccions de  residus 
municipals a través d'una o d´algunes de les següents modalitats de recollida separada: 

a) Servei de recollida en àrees d'aportació. 

b) Punts nets o ecoparcs.  

c) Porta a porta (fixa o mòbil). 

d) Altres sistemes que, si escau, es puguen establir.  

2. L'elecció  de  cadascun  d'ells  estarà  en  funció  de  quin  siga  la millor  solució  tècnica  i 
econòmica  per  a  la  zona  que  es  tracte.  En  els  casos  en  els  quals  l'Ajuntament  el 
considere convenient o necessari, podran combinar‐se diversos serveis de recollida en 
una mateixa zona.  

 
 

II. Àrees d'aportació  

1. Les àrees d'aportació es constituiran com a sistemes de recollida separada mitjançant 
la col∙locació sobre  la via pública, en un mateix  lloc físic, d'un conjunt de contenidors 
degudament identificats per a cada fracció de residus municipals. 

2. A les àrees d'aportació es podran depositar les següents categories de residus: 

a. Recollida separada de paper i cartó. 

b. Recollida separada de vidre.  

c. Recollida separada d'envasos lleugers.  

d. Recollida separada de matèria orgànica.  

e. Fracció resta o rebuig.  

f. Recollida (en determinades ubicacions) de roba, tèxtil i calçat. 

g. Aquella altra  tipologia de  residus de  recollida especial que de  forma puntual  i 
extraordinària s'establisca pels serveis de recollida. 
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III. Punts nets o Ecoparcs  

1. L'Ajuntament de  [...] podrà posar disposició dels ciutadans  i usuaris dos models de punts 
nets o Ecoparcs: Fixos i mòbils.  

a. El Punt Net o Ecoparc fixe és un centre municipal de transferència intermèdia per a la 
recollida  separada  de  determinats  residus,  d'accés  públic  i  utilitzat  pel  veïnat  del 
municipi. 

b. Els Punts Nets o Ecoparcs mòbils són vehicles especialment dissenyats per a realitzar 
les funcions de recollida separada de certs residus que el veïnat de la ciutat produeix a 
sovint  i  que  no  han  de  ser  mesclats  amb  els  quals  es  recullen  diàriament  i  que 
habitualment  generen  a  seus  domicilis.  Aquests  vehicles  s'estacionen  de  forma 
alternativa en carrers i places de la ciutat, romanent estacionats durant un període de 
temps determinat perquè el veïnat puga utilitzar‐lo.  

3. En els punts nets es podran dipositar les següents categories de residus37: 

a. Envasos de paper i cartó.  

b. Envasos de plàstic.  

c. Envasos de fusta.  

d. Envasos metàl∙lics.  

e. Envasos compostos.  

f. Envasos mesclats.  

g. Envasos de vidre.  

h. Envasos tèxtils.  

i. Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores.  

j. Mescles de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics.  

k. Residus mesclats de la construcció i demolició.  

l. Paper i cartó.  

m. Vidre.  

                                                           
37 Llistat de residus admissibles (article 23.2)  i no admissible (article 23.3) adaptat a  l'establit en el “Annex del Pla 
integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) pel qual es desenvolupa la Norma Tècnica reguladora de la 
implantació i funcionament dels ecoparcs”. 
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n. Roba i teixits.  

o. Residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

p. Olis i grasses comestibles per exemple, olis vegetals usats.  

q. Pintures, tenyides, adhesius i resines que no contenen substàncies perilloses.  

r. Detergents que no contenen substàncies perilloses.  

s. Bateries i acumuladors classificats com no perillosos.  

t. Fustes que no continguen substàncies perilloses.  

u. Plàstic film, PET, PEAD, PVC.  

v. Metalls (fèrrics i no fèrrics).  

w. Residus biodegradables de jardineria.  

x. Terra i pintures.  

y. Voluminosos: mobles i efectes. Pel∙lícules i paper fotogràfic que contenen argent 
o compostos d’argent (inclou radiografies d'origen domiciliari).  

z. Pneumàtics fora d’ús (procedents de domicilis particulars) 

 

4. Els punts nets o ecoparcs no acceptaran sota cap circumstància:  

a. Residus orgànics domiciliaris.  

b. Residus sanitaris. 

c. Residus radioactius. 

d. Residus generats per les activitats mineres o extractives.  

e. Vehicles fora d’ús. 

f. Materials explosius.  

g. En cap cas s'admetran residus mesclats.  

2. Cada punt net o ecoparc disposarà, d'acord amb el que estableix la present Ordenança 
i la naturalesa de les seues instal∙lacions, d'una llista de residus municipals admissibles. 
Aquests  residus  admissibles  estaran  d'acord  amb  les  prescripcions  establides  en 
l'autorització atorgada a l'ecoparc en el marc de la Llei 2001.  
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3. Les  quantitats màximes  dels  residus  admissibles  en  els  punts  nets  o  ecoparcs  serà 
determinada per  l'òrgan municipal  competent, donant  la publicitat necessària per al 
coneixement pels usuaris.  

4. En  els  punts  nets  o  ecoparcs,  tant  fixos  com mòbils,  només  s'admetran,  de  forma 
general, residus generats per domicilis particulars.  

5. L'Ajuntament de  […] podrà  incentivar  l'ús dels punts nets o  ecoparcs  a  través de  la 
utilització de sistemes de targetes magnèticques  identificatives o sistemes equivalents en els 
quals quede registrat el nombre de vegades que l'usuari utilitza aquests centres38.  

6. IV. Porta a porta  

1. En  aquelles  zones  concretes  que  presenten  unes  característiques  específiques 
d'extensió  i  nombre  d'habitants,  l'Ajuntament  de  […]  podrà  implantar  un  servei  de 
recollida porta a porta domiciliària. Aquest servei consisteix en el depòsit dels residus 
en bossa o uns altres recipients habilitats per a això, en els punts de recollida  i en els 
dies i horaris establits per l'Ajuntament.  

2. La determinació específica de  la programació, dies  i horaris de  recollida, depòsit de 
poals, bosses, retirada dels mateixos de  la mateixa via pública  i fraccions de residus a 
incloure  en  aquest  sistema,  es  fixaran,  en  execució  de  les  determinacions  generals 
previstes en aquesta Ordenança, per resolució de l'Alcalde del municipi de […].  

3. Aquesta  resolució,  així  com  les  seues  possibles  actualitzacions  i  revisions  podrà  ser 
consultada pels  ciutadans  i usuaris al  tauler d'anuncis de  l'Ajuntament de  […], en  la 
seua pàgina web i en el Butlletí Oficial de la provincial corresponent.  

4. Així mateix, l'Ajuntament de […] podrà prestar un sistema de recollida porta a porta de 
recollida  separada de  les diferents  fraccions de  residus als establiments  comercials  i 
hotelers que s'acullen el sistema públic de gestió de  residus, atenent criteris de més 
gran eficiència i eficàcia. Per a l'aplicació del present sistema de recollida, l'Ajuntament 
podrà establir mesures econòmiques, financeres i fiscals. 

 

 

 

                                                           
38 Veure Document 3, Guia d'Incentius a la Gestió de Residus. 


