ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEDAT URBANA I RESIDUS

TEXT ÍNTEGRE:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEDAT URBANA I RESIDUS
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
La present Ordenança té com a objecte la regulació, en l’àmbit de les competències de
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i dins del seu terme municipal, de les següents
situacions i activitats:
1) La neteja de la via pública i les platges pel que fa a l’ús comú general dels ciutadans, el
control de la neteja quant a ús comú especial i privatiu, i la neteja dels solars de
propietat municipal, espais oberts i abocadors no autoritzats. Així mateix, la inspecció i
la realització subsidiària de la neteja dels solars de propietat pública o privada.
2) La prevenció de l’estat de la brutedat de la ciutat, produït com a conseqüència de
manifestacions públiques al carrer.
3) La recollida de fem i residus sòlids produïts com a conseqüència del consum domèstic, i
també la de tots els materials residuals que, per la seua naturalesa, puguen assimilar-se
als anteriors; i, en general, tota classe de fems i deixalles produïts dins del l’àmbit urbà
que correspon recollir per llei als ajuntaments.
4) L’acumulació, càrrega, transport i abocament de terres, enderrocs i altres materials
semblants o assimilables, produïts com a conseqüència d’obres, construccions i
enderrocaments, en tot allò no inclòs en els números 1 i 3 anteriors.
5) La recollida i el transport dels materials residuals i dels productes destinats pels seus
productors o posseïdors a l’abandó que, no estant inclosos específicament en els
apartats precedents, són de competència municipal d’acord amb la legislació vigent.
Article 2
Les normes d’esta Ordenança s’aplicaran per analogia als supòsits que no estiguen
expressament regulats i que, per la seua naturalesa, estan compresos en el seu àmbit
d’aplicació.
Els serveis municipals, escoltades les parts implicades en cada assumpte, informaran
sobre cada situació que es plantege i proposaran a l’òrgan municipal competent la resolució
de cada cas.
Article 3
Tots els habitants de Tavernes de la Valldigna estan obligats, pel que fa a la netedat de
la ciutat, a observar una conducta conseqüent amb els preceptes d’esta Ordenança.
Article 4
Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual d’estes ordenances i de les
disposicions complementàries que en matèria de netedat general i manteniment de
l’ornamentació pública, dicte en qualsevol moment l’Alcaldia, en l’exercici de les seues
facultats.
L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment d’estes Ordenances, i
obligar al causant d’un deteriorament a reparar l’afecció causada, sense perjudici de la

1/22

imposició de la sanció corresponent.
L’Alcaldia, a proposta dels serveis municipals corresponents, sancionarà, d’acord amb
el que establix el títol VIII, els que contravinguen el que disposa la present Ordenança amb
la seua conducta.
Article 5
1. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que, segons
esta Ordenança, corresponga fer directament als ciutadans, i els imputarà el cost dels
serveis prestats sense perjudici de les sancions que corresponga en cada cas i del que fóra
exigible civilment.
2. Els serveis municipals podran, sempre que siga necessari, netejar la via pública
o annexos afectats o els seus elements estructurals, la carregar, retirar, transportar i
eliminar els materials residuals abandonats.
3. L’Ajuntament farà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en esta
Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en cada moment
estime convenient per als interessos de la ciutat.
TÍTOL II. DE LA NETEJA DE VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I. De la neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús comú general
dels ciutadans.
Article 6
A l’efecte de la neteja, es consideren vies públiques: avingudes, passeigs, carrers,
voreres, travessies, camins, jardins i zones verdes, zones de terra, ponts i tots altres béns
d’ús públic municipal destinats a l’ús comú general dels ciutadans.
Article 7
Queda prohibit llançar i abandonar en la via pública tota classe de productes que
puguen deteriorar l’aspecte de la netedat de la ciutat. Els residus sòlids de xicotet format
com ara papers, embolcalls i semblants hauran de depositar-se en les papereres
instal·lades expressament. Els materials residuals voluminosos, o els de xicotetes
dimensions però en gran quantitat, podran ser retirats pels serveis de recollida de residus.
Està prohibit depositar petards, cigarrets, puros, puntes de cigarrets i altres matèries
inflamables en les papereres i tots altres contenidors.
Està prohibit, igualment, tirar en terra qualsevol classe de deixalles des dels vehicles,
bé parats bé en marxa.
No es permet, per cap concepte, espolsar roba o estores en la via pública, ni des de
finestres, balcons o terrasses, ni abocar aigua a la via pública.
No es permet regar les plantes col·locades en l’exterior dels edificis si, com a
conseqüència d’esta operació, es produïxen vessaments i esguits sobre la via pública.
Article 8.
1. Correspon als particulars netejar les voreres de propietat privada, els passatges
particulars, els patis interiors de l’illa de cases, els solars particulars, les galeries comercials
i, en general, totes aquelles zones comunes de domini particular.
2. L’Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l’estat de netedat dels elements
objecte del número 1 anterior i podrà obligar a netejar-los a la persona responsable, d’acord
amb les instruccions que dicten els serveis municipals a este efecte.
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3. Correspon a l’administració municipal la neteja de calçades, voreres, passeigs,
escocells dels arbres, zones de terra, platges i papereres, sense perjudici de les
modificacions que determine l’Alcaldia en circumstàncies especials.
Article 9
Quan l’Ajuntament haja de netejar un carrer i necessite suspendre-hi temporalment
l’estacionament, amb 48 hores d’antelació col·locarà en la zona on siga necessari prohibir
l’estacionament, uns senyals portàtils de prohibició d’aparcament, amb els cartells
complementaris de grua i per neteja pública.
Els vehicles que obstaculitzen l’operació de neteja podran ser retirats com preveu
l’article 71.1. a) de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
Article 10
La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats en la via pública, però
que no siguen responsabilitat municipal, correspondrà efectuar-la als titulars de la pertinent
llicència atorgada per a l’ús comú especial normal del respectiu bé del domini públic, o, si és
el cas, als concessionaris de l’ús anormal adjudicat.
Article 11
1. Queda prohibit als usuaris de les platges depositar directament en l’arena
qualsevol tipus de deixalles, i hauran d’usar els recipients que estiguen destinats a este
efecte.
2. Queda totalment prohibit que els hotels, menjadors a l’aire lliure, restaurants i
semblants, utilitzen els recipients anteriorment mencionats.
3. En les platges on hi haja menjadors públics a l’aire lliure, serà obligació dels
propietaris o titulars la neteja de la seua zona d’influència.
CAPÍTOL II. De la brutícia en la via pública, a conseqüència d’obres i activitats
diverses
Article 12.
1. En totes les activitats que puguen ocasionar brutedat en la via pública, siga on
siga el lloc en què es realitzen, i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en
cada cas siguen procedents, serà obligació dels titulars de l’activitat adoptar les mesures
necessàries per a evitar la brutícia en la via pública, així com netejar la part d’esta i dels
seus elements estructurals que se n’hagen vist afectats, i la retirada dels materials residuals
restants. Les esmentades mesures correctores hauran de ser expressament regulades, en
qualitat de condició, en les respectives llicències, per tal de garantir la netedat de la via
pública.
2. L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja
corresponents, tenint en compte el que establix el número 1 anterior.
Article 13
1. Per tal de previndre la brutedat, les persones que facen les obres en la via
pública, hauran de protegir-la mitjançant la col·locació d’elements adequats al voltant dels
enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de manera que impedisca la
disseminació i abocament dels materials fora de la zona estricta afectada pels treballs.
2. En especial, les superfícies veïnes als treballs en rases, canalitzacions i
connexions fetes en la via pública, hauran de mantindre’s sempre netes i exemptes de tota
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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 o que hi recauen, 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’enderrocs, que hauran de complir 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 hauran de complir les
prescripcions establides sobre transport i abocament de terres i enderrocs.
Article 14
Quan es tracte d’edificis en construcció, l’obligació de netejar la via pública en tot l’àmbit
material establit en l’article 12 correspondrà al contractista de l’obra.
Article 15
1. Queda terminantment prohibit depositar en la via pública, no tancada per a
l’obra, tot tipus de materials, inclús terra, arena, grava 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 del metre cúbic, excepte les obres
d’urbanització en la via pública o de realització de rases i canalitzacions.
3. Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública en els supòsits
que s’expressen en esta Ordenança i, en tot cas, dins de les vint-i-quatre hores següents a
l’acabament dels treballs.
Article 16
Una vegada acabades les operacions de càrrega, descàrrega, eixida o entrada a obres,
magatzems, etc., de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia en la via pública, els
responsables de les activitats o els titulars i, subsidiàriament, del vehicle, la netejaran
juntament amb els seus elements que s’hagen embrutat, i es retiraran els materials abocats.
Article 17
1. Queda prohibit transportar formigó amb un vehicle formigonera sense tindre
tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que n’impedisca el vessament a la via
pública.
2. Està prohibit netejar les formigoneres en la via pública.
3. Pel que fa al que disposen els números 1 i 2 precedents, seran responsables el
propietari del vehicle i el conductor, i tots dos estan obligats a retirar el formigó vessat, a
netejar tota la part de la via pública afectada i a la reparar els danys causats, sense perjudici
de les sancions corresponents.
Article 18
Està prohibit manipular i triar els materials residuals depositats en la via pública
esperant ser recollits pels serveis corresponents, així com escorcollar i triar el fem
domiciliari o d’establiments de tota mena.
Article 19
La neteja de les vitrines, portes, tendals o cortines dels establiments comercials es
faran de manera que no quede brutícia en la via pública.
Article 20
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1. Estan obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de tracció
mecànica, els responsables dels establiments i les indústries que els utilitzen per al seu
servei, especialment pel que fa als vessaments d’olis, greixos o productes semblants.
2. Esta obligació afectarà també els espais utilitzats habitualment per a
l’estacionament i els seus accessos, de camions, camionetes, autocars de lloguer o
semblants; els seus propietaris o titulars seran responsables de la neteja dels espais
ocupats.
3. Els concessionaris de guals i titulars de tallers estaran obligats a mantindre nets
els accessos a l’aparcament, especialment pel que fa als greixos despresos dels vehicles.
Article 21
Igualment, està prohibit fer en la via pública els actes que s’especifiquen a continuació:
a) Buidar, abocar i depositar qualsevol classe de materials residuals, tant en la calçada
com en voreres, escocells, solars sense edificar i en la xarxa de clavegueram.
b) Se n’exceptuen els casos en què hi haja autorització municipal o quan, per causes
d’emergència, ho ordene l’Alcaldia.
c) Escampar qualsevol classe d’aigua bruta sobre les calçades, voreres, rastells, escocells
i solars sense edificar.
d) Abocar qualsevol classe de producte industrial líquid, sòlid o solidificable que, per la
seua naturalesa, siga susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i
seguretat de les persones o de les instal·lacions municipals de sanejament.
e) Abandonar animals morts.
f) Netejar els animals en la via pública.
g) Rentar i reparar vehicles en la via pública.
h) Fer qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la netedat o decor de la via
pública.
Article 22
1. Està prohibit abandonar mobles i objectes en la via pública, llevat dels dies i en
els horaris que l’Ajuntament establisca a este efecte.
2. Serà potestat dels serveis municipal retirar, sense avís previ, tot vehicle, material
o objecte presumptament abandonat quan dificulte el pas, la lliure circulació o puga afectar
la neteja de la via pública.
3. Els materials assenyalats en els apartats 1 i 2 precedents seran traslladats, per a
depositar-los o eliminar-los, als llocs o equipaments prevists per l’autoritat municipal amb
esta finalitat.
4. En el depòsit podran barrejar-se els materials de naturalesa fungible retirats de la
via pública
5. El depòsit d’estos materials es regirà pel que dispose la legislació vigent en la
matèria i, en allò no previst, pel que resolga l’Alcaldia.
6. Les despeses produïdes pel trasllat, depòsit i custòdia d’estos materials seran a
càrrec dels seus propietaris o productors, d’acord amb la corresponent ordenança fiscal.
CAPÍTOL III. De neteja i manteniment de les parts exteriors dels immobles
Article 23
1. Els propietaris dels edificis, de les finques, les vivendes i els establiments, estan
obligats a mantindre netes les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les mitgeres
descobertes, les entrades, les escales d’accés i, en general, totes les parts dels immobles
que siguen visibles des de la via pública
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2. En tot el que fa referència al número 1 precedent, els propietaris hauran de fer
els treballs de manteniment, neteja, arrebossada i lluïda, quan calga per motius
d’ornamentació pública i ho ordene l’autoritat municipal, previ informe dels serveis
municipals competents.
3. Els propietaris també estan obligats a mantindre netes les ximeneres, depòsits,
desllunats, conduccions d’aigua i de gas, desaigües, parallamps, antenes de televisió i
qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles.
4. L’Ajuntament, en els supòsits recollits en els apartats precedents i previ tràmit
d’audiència als interessats, els requerirà que facen les obres o operacions necessàries en el
termini que se’ls assenyale.
5. L’incompliment de les ordres determinarà immediatament l’aplicació de la sanció
corresponent, per falta de netedat i decor en els elements o les parts exteriors de l’immoble.
6. Quan les circumstàncies ho facen aconsellable i per a obtindre millores d’interés
general, l’Ajuntament podrà efectuar obres i operacions de conservació i neteja a què es
referix el present article, i n’imputarà el cost als propietaris dels edificis si s’adequa al deure
de conservació que els correspon, i a càrrec dels fons municipals si el superen.
CAPÍTOL IV. De la neteja i el manteniment dels solars
Article 24
1. Tot solar no edificat que limite amb la via pública haurà de ser tancat pel
propietari, qui també haurà de mantindre’l net de deixalles i residus, i amb les condicions
d’higiene, salubritat, seguretat i ornamentació pública adients, imposades per les normes
urbanístiques municipals.
2. La prescripció anterior inclou l’exigència de desratitzar i desinfectar els solars.
3. És potestat de l’Ajuntament inspeccionar i realitzar subsidiàriament els treballs a
què es referixen els números 1 i 2 anteriors, siguen els solars propietat pública o privada.
Una vegada que els serveis municipals comencen eixa prestació, no serà interrompuda ni
tan sols quan l’obligat manifest el propòsit de fer les prestacions incomplides.
Article 25
Quan, per motius d’interés públic, calga enderrocar la tanca de solars de propietat
privada, per causa d’execució subsidiària dels treballs de neteja no executats pel propietari
o per absència d’este, l’accés a l’interior del local i la resta d’accions que adopte este
Ajuntament tendents a eixa finalitat se subjectaran a les normes generals que regulen la
matèria.
Els serveis municipals imputaran als propietaris dels locals el cost de l’enderrocament a
què fa referència el paràgraf anterior, així com el de reconstrucció de la tanca afectada.
Article 26
En cas de finques afectades pel planejament urbanístic, i havent-hi cessió dels
propietaris per a ús públic, zones afectades com a via pública o utilitzades com ús
comunitari, l’Ajuntament, una vegada escoltats els interessats, podrà fer-se càrrec,
totalment o parcial, del manteniment de les condicions objecte dels articles 24 i 25
precedents, mentre no s’execute el tràmit expropiatori.
CAPÍTOL V: Repercussions en la neteja respecte de la tinença d’animals en la via
publica
Article 27
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1. Els propietaris són directament responsables dels danys o afectacions a les
persones i coses, i de qualsevol acció que ocasione brutícia en la via pública produïda pels
seus animals.
2. En absència del propietari, serà responsable la persona que porte l’animal en el
moment de produir-se l’acció que cause la brutícia.
3. Davant una acció en la via pública produïda per un animal, els agents municipals
estan facultats en tot moment a exigir al propietari o tenidor de l’animal que repare
immediatament l’efecte causat.
Article 28
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que porten gossos o altra
classe d’animals en la via pública, estan obligats a impedir que facen les deposicions en
qualsevol part de la via pública destinada al trànsit de vianants.
2. Per motiu de salubritat pública, queda totalment prohibit que els animals facen
les deposicions o dejeccions sobre les voreres, parterres, zones verdes, zones de terra i la
resta d’elements de la via pública destinats al pas, estada o joc dels ciutadans.
3. Mentre estiguen en la via pública, els animals hauran de fer les deposicions en
els llocs habilitats o expressament autoritzats per l’Ajuntament per a esta finalitat; en cas
que no facen les deposicions en eixos llocs habilitats expressament, el propietari de l’animal
o la persona que el porte haurà de retirar la deposició.
4. En tots els casos, llevat dels supòsits no recollits en el número 3 precedent, el
conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, i inclús haurà de
netejar la part de la via pública que n’haja estat afectada.
5. El conductor de l’animal, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 precedent,
podrà:
a) Retirar les deposicions de manera higiènicament acceptable mitjançant una
bossa impermeable.
b) Depositar els excrements dins de bosses impermeables totalment tancades,
en les papereres i altres elements de contenció indicats pels serveis municipals.
c) Depositar els excrements sense cap embolcall en els llocs habilitats
exclusivament per als gossos o altres animals o en la xarxa de clavegueram a
través dels albellons.
TÍTOL III: DE LA NETEJA DE LA CIUTAT RESPECTE DE L’ÚS COMÚ ESPECIAL I
PRIVATIU I DE LES MANIFESTACIONS PÚBLIQUES AL CARRER
CAPÍTOL I: Condicions generals i àmbit d’aplicació
Article 29
1. La brutícia de la via pública produïda com a conseqüència de l’ús especial i
privatiu, serà responsabilitat dels seus titulars.
2. Els titulars d’establiments, siguen fixos o no, com ara bars, cafés, quioscos,
parades de venda i semblants, estan obligats a mantindre en les condicions escaients de
netedat tant les instal·lacions mateixes com l’espai urbà sotmés a la seua influència. La
llicència o concessió que autoritze o regule, si és el cas, eixe ús, fixarà els continguts per a
dur a terme la corresponent neteja del tram de via pública.
3. L’Ajuntament podrà exigir als titulars expressats en el número 2 anterior, la
col·locació d’elements homologats per a contindre els residus produïts pel consum en els
seus establiments, i els correspondrà el manteniment i la neteja d’eixos elements.
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Article 30
1. La concessió de l’autorització per a col·locar o distribuir qualsevol element
publicitari durà implícita l’obligació del responsable de netejar els espais de la via pública
que s’hagueren embrutat i de retirar, dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris
que s’hagueren utilitzat i dels seus accessoris corresponents.
2. Per a la col·locació o distribució, en la via pública, de qualsevol element
publicitari, l’Ajuntament podrà exigir la constitució de fiança o aval bancari per la quantia
corresponent als costos previsibles de netejar o retirar de la via pública els elements que
pogueren causar brutedat.
CAPÍTOL II: De la col·locació de cartells, pancartes, pintades, banderoles i semblants,
i distribució de fulls de mà en la via pública
Article 31
1. Està prohibit la col·locació de cartells, llevat dels llocs indicats amb este efecte.
En qualsevol cas, haurà de subjectar-se a la corresponent llicència municipal, en la qual
s’establiran les condicions amb què s’autoritza.
2. La col·locació de cartells en la via pública sense autorització comportarà la
imposició de sancions i la imputació als responsables dels costos corresponents a treballs
de neteja.
3. Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats així que haja
transcorregut el termini per al qual van ser autoritzades. Si no ho fan, seran retirades pels
serveis municipals, i s’imputaran als responsables els costos corresponents al servei
prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
4. La col·locació de pancartes en la via pública sense autorització comportarà la
imposició de sanció als responsables.
Article 32
1. Està prohibit tota classe de pintades en la via pública, tant sobre els elements
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i les façanes.
2. Seran excepcions, amb relació al que disposa el número 1 anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic fetes sobre les tanques dels solars,
per a les quals caldrà autorització dels propietaris, sempre que no contravinguen
els principis ètics més elementals i no siguen contràries als bons costums.
b) Les situacions que autoritze l’Ajuntament sobre açò.
Article 33
1. Està prohibit escampar i llançar tota classe de fulls de mà i materials semblants.
S’exceptuaran les situacions que, en sentit contrari, autoritze l’Alcaldia.
2. Seran sancionats qui escampen o llancen fulls de mà sense autorització.
3. Els serveis municipals netejaran la part de l’espai urbà que s’haja vist afectada
per la distribució de fulls de mà, i imputaran als responsables el cost corresponent als
serveis prestats, sense perjudici de la sanció que corresponga.
Article 34
1. Aquelles activitats (circs, teatres ambulants, etc.) que, per les seues característiques
especials, facen servir la via pública per a realitzar la seua comesa, o s’hi anuncien, podran
ser obligades a depositar, abans del començament de l’activitat, una fiança que garantisca
les responsabilitats derivades de la deterioració de la via pública en qualsevol dels termes
que regula esta Ordenança. S’exceptua d’eixa obligació la utilització de la via pública amb
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motiu de les falles i festes de barri.
2. Una vegada acabada l’activitat i efectuats els treballs de neteja i recollida per part de
l’Ajuntament, si els costos d’eixos treballs són superiors a l’import de la fiança exigida, la
diferència haurà de ser pagada pels titulars de l’activitat. S’exceptua d’esta obligació la
utilització de la via pública amb motiu de les falles i festes de barri.
Article 35
La col·locació de banderoles i altres elements d’ornamentació en la volada de la via
pública estarà subjecta a llicència i, per tal, caldrà establir-hi les escaients condicions de
netedat, termini per a la retirada, ornamentació i totes altres disposicions que es consideren
convenients.
TÍTOL IV: DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS
CAPÍTOL I: Consideracions generals i àmbit de prestació dels serveis
Article 36
1. D’acord amb el que es preveu en el número 3 de l’article 1, este títol regularà les
condicions en les quals l’Ajuntament prestarà i l’usuari utilitzarà els serveis destinats a la
recollida de les deixalles i els residus urbans produïts pels ciutadans.
2. Tenen la categoria d’usuaris a l’efecte de la prestació d’estos serveis, tots els
veïns i habitants del terme municipal de Tavernes de la Valldigna, qui els utilitzaran d’acord
amb les disposicions vigents.
Article 37
Als efectes d’esta Ordenança, tindran la categoria de residus urbans els materials
residuals següents:
1. Els generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i serveis.
2. Tots aquells que no tinguen la consideració de perillosos i que, per la seua
naturalesa o composició, puguen assimilar-se als produïts en els llocs o les activitats
anteriors. Tindran esta consideració, entre altres, els residus següents:
a) Els residus del grup I i II generats en les activitats sanitàries o hospitalàries,
segons el que regula el Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern
Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de la Gestió de Residus
Sanitaris.
b) Els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees
recreatives i platges.
c) Els animals domèstics morts.
d) Els mobles i objectes.
e) Els vehicles abandonats.
f) Residus i enderrocs procedents d’obres menors de construcció i reparació
domiciliària.
Article 38
La recollida de residus regulada en esta Ordenança la farà l’Ajuntament mitjançant
alguna de les formes de gestió previstes en la legislació vigent en matèria de règim local.
Article 39
Els posseïdors de residus urbans estan obligats a entregar-los a l’Ajuntament perquè
els recicle, valore o elimine en les condicions que preveu esta Ordenança. Els posseïdors
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de residus seran responsables dels danys que puguen causar estos mentre no se’n faça
l’entrega en la forma, el temps i el lloc previstos en esta Ordenança. Una vegada entregats
en les condicions esmentades, l’Ajuntament passarà a ser propietari i posseïdor dels
residus, amb els drets, les obligacions i responsabilitats inherents a esta condició.
Article 40
De la recollida de residus urbans es farà càrrec el personal adscrit a eixe servei. Qui els
entregue a qualsevol altra persona física o jurídica, haurà de respondre solidàriament amb
ella de qualsevol perjudici que puga derivar-se d’eixa acció, independentment de les
sancions que pertoquen.
En cap cas, els residus urbans no han d’entregar-se als operaris encarregats d’agranar
o regar els carrers.
Article 41
Seran sancionats qui entreguen als serveis de recollida, residus distints dels
assenyalats per a cada classe de servei. També seran sancionats qui depositen les
deixalles fora dels contenidors o en un lloc distint de l’assenyalat expressament en cada cas
pels serveis municipals.
CAPÍTOL II: Del servei de recollida de fem domiciliari
Article 42
El servei de recollida de fem es farà càrrec de retirar les matèries residuals següents:
1) Les deixalles de l’alimentació i del consum domèstic, produïdes pels ciutadans en les
seues vivendes.
2) Els materials residuals produïts per activitats de serveis, comercials i industrials, sempre
que puguen assimilar-se a les deixalles domiciliàries.
3) Els residus produïts pel consum en bars, restaurants i altres establiments que venguen
productes alimentaris cuinats o en els quals es facen consumicions de qualsevol classe.
A més, els produïts en supermercats, autoserveis i establiments semblants.
4) Els residus de consum general produïts en residències, hotels, clíniques, ambulatoris,
col·legis i altres establiments públics o oberts al públic.
5) Qualsevol altre tipus de material residual assimilable als assenyalats en els números
anteriors i, en tot cas, els que especifiquen els serveis tècnics de l’Ajuntament en
circumstàncies especials.
Article 43
Queden exclosos del servei de recollida domiciliària de fem les categories de residus
següents:
a) Els exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.
b) Els residus tòxics i perillosos
c) Els generats en activitats sanitàries i hospitalàries, llevat dels inclosos en l’apartat 2 a)
de l’article 37 d’esta Ordenança.
d) Els residus industrials
e) Qualssevol altres que no tinguen la consideració d’urbans d’acord amb la legislació
vigent.
f) Aquells que siguen recollits de forma selectiva.
g) Els de pes superior a 5 kg.
Article 44
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Està prohibit abandonar fem. Els usuaris hauran de depositar el fem en les condicions i
els llocs que l’Ajuntament determine. A més, està prohibit traure el fem els dies que no hi
haja servei de recollida i en hores distintes de les establides per l’Ajuntament.
Queda prohibit depositar el fem domèstic en les papereres, els diferents contenidors
situats en mercats, i també en els contenidors d’obres.
Article 45
Els usuaris estan obligats a utilitzar els elements de contenció per a fem que els serveis
municipals determinen en cada cas, de conformitat amb la legislació vigent.
Article 46
Els usuaris estan obligats a entregar el fem al servei de recollida domiciliària en
condicions tals que no es produïsca vessament de residus durant esta operació. Si, com a
conseqüència d’una presentació deficient del fem, es produïren vessaments, l’usuari
causant seria responsable de la brutícia ocasionada en la via pública.
El fem s’haurà d’entregar en l’interior de bosses de plàstic que no s’esgarren fàcilment,
degudament tancades, sense que hi sobreïsca a l’exterior el fem depositat. En cap cas, no
es permet entregar fem i residus a granel, paquets, caixes i bosses obertes, trencades o
que s’esgarren fàcilment.
Està prohibit entregar fem domiciliari que continga residus en forma líquida o
susceptible de liquar-se.
Els residus s’entregaran, si pot ser, davant del domicili en què es generen, a menys de
10 metres del pas del vehicle de recollida i, sempre, en via pública d’accés rodat.
Article 47
En les zones de la ciutat on l’Ajuntament considere convenient introduir contenidors
hermètics per al depòsit de residus domiciliaris, els usuaris tindran l’obligació de fer-los
servir en les condicions que s’establixen en esta Ordenança.
El tipus, la quantitat i el lloc d’ubicació dels contenidors homologats, seran fixats pels
serveis tècnics municipals. Se sancionarà qualsevol canvi d’ubicació no autoritzat.
L’adquisició i la utilització dels contenidors mencionats serà obligatòria en centres amb
un volum de producció de fem superior a 600 litres diaris.
Article 48
Els elements contenidors de residus seran tractats i manipulats tant pels usuaris com
pel personal de recollida, els quals tindran cura de no fer-los malbé.
Tractant-se d’elements contenidors de propietat municipal, els serveis tècnics els
renovaran, i imputaran el càrrec corresponent a l’usuari quan hagen quedat inutilitzats per al
servei per ús indegut. Tractant-se d’elements contenidors de propietat privada, els serveis
municipals podran exigir-ne la neteja, reparació o renovació, quan, segons el parer dels
serveis d’inspecció corresponents, no complisquen les condicions d’utilització.
Article 49
En les zones de la ciutat en què l’Ajuntament establisca la recollida de fem mitjançant
l’ús de contenidors fixos al carrer, els ciutadans tindran cura de no impedir les operacions
corresponents a la càrrega, descàrrega i trasllat. Està prohibit expressament
l’estacionament de vehicles en els llocs que impedisquen o dificulten el desenvolupament
normal d’eixes operacions.
L’Alcaldia, a proposta dels serveis municipals, sancionarà aquells que, amb la seua
conducta, causen impediment a la prestació del servei de retirada o a la reposició de
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contenidors.
En el cas de recollida mitjançant contenidors, els usuaris estan obligats a ficar-hi el fem
dins, segons les normes establides. Està prohibit abandonar residus al voltant de les zones
habilitades per a col·locar els contenidors.
Article 50
No podrà ser evacuat cap tipus de residus sòlids per la xarxa de clavegueram. Està
prohibida la instal·lació de trituradores domèstiques o industrials que, per les seues
característiques, evacuen els productes triturats a la xarxa de sanejament.
Article 51
Tots els edificis de nova construcció hauran de disposar d’un o més locals, de
dimensions suficients per a albergar els contenidors necessaris per a la recollida selectiva
de residus sòlids (orgànics, vidre, paper/cartó i envasos lleugers), suficients per a
emmagatzemar els residus que es produïxen en l’edifici, fins que siguen recollits pels
serveis municipals. L’obligatorietat, les dimensions i totes altres característiques es
determinaran en les normes del PGOU.
Article 52
Està prohibit triar i retirar per a aprofitament qualsevol classe de material residual
depositat en els contenidors situats en la via pública o en qualsevol instal·lació municipal,
llevat que hi haja autorització expressa de l’Ajuntament.
CAPÍTOL III: De l’aprofitament i de la recollida selectiva de residus urbans
Article 53
D’acord amb la legislació vigent en matèria de residus, s’entén per recollida selectiva, el
sistema de recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de matèries
reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que permeta separar
els elements valorables continguts en els residus.
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna implantarà la recollida selectiva dels diferents
residus seleccionables conforme a les previsions establides en la legislació vigent i plans de
residus que hi resulten aplicables.
L’Ajuntament podrà dur a terme totes les activitats i experiències en matèria selectiva
que considere convenients, introduint les modificacions necessàries en l’organització del
servei de recollida de residus.
Article 54
Els residus per als quals s’haja implantat la recollida selectiva es depositaran
directament en els contenidors específics per a cada tipus de material.
Estos residus es depositaran directament, sense bossa, en els contenidors específics a
qualsevol hora del dia. Està prohibit deixar residus al voltant dels contenidors, inclús en cas
que estiguen plens.
Article 55
No es depositaran en eixos contenidors específics, residus de qualsevol altre tipus, que
impedisquen aprofitar-los posteriorment o obliguen a operacions de separació dels residus.
Està prohibit depositar materials per als quals s’haja establit la recollida selectiva de
residus en els contenidors de fem domèstic d’aquelles zones on estiga implantat el sistema
de recollida selectiva del material de què es tracte, quan hi haja un contenidor específic en
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un radi no superior a 300 metres des de la vivenda, establiment comercial o indústria de què
es tracte.
TÍTOL V: DELS RESIDUS INDUSTRIALS I ESPECIALS
CAPÍTOL I: Dels residus industrials
Article 56
Els productors o posseïdors de residus industrials, siga quina siga la seua naturalesa,
estan obligats a adoptar totes les mesures necessàries per a assegurar que el transport,
tractament, eliminació o, si és el cas, aprofitament, es faça sense risc per a les persones.
Els propietaris o posseïdors dels residus són els únics responsables dels danys que eixos
residus puguen ocasionar.
Article 57
Als residus sòlids industrials assimilables a urbans, se’ls aplicaran els preceptes fixats
en esta Ordenança per a estos, amb les excepcions establides en l’article següent.
Article 58
El servei diari de recollida de fem no es farà càrrec de la recollida i del transport de
residus industrials assimilables a urbans que puguen fer malbé els vehicles de recollida o
que no siguen admesos en la planta de tractament de residus.
El servei setmanal de recollida de residus voluminosos no es farà càrrec dels residus
industrials de pes superior a 50 Kg. o volum superior a 0’5 m3. No se’n farà càrrec tampoc
quan el total de residus de què pretenga desprendre’s l’usuari del servei en un dia supere el
pes o el volum indicats.
Article 59
En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, el productor o posseïdor dels residus,
haurà de contractar els serveis d’un transportista autoritzat per al transport dels residus a un
abocador o una planta de tractament autoritzats.
CAPÍTOL II: Dels residus especials
Article 60
Els residus sanitaris assimilables a urbans s’entregaran en la forma establida en esta
Ordenança per als residus urbans i, si és el cas, conforme a les prevencions establides en
la legislació sectorial en matèria de sanitat.
Article 61
Està prohibit abandonar cadàvers d’animals de qualsevol espècie sobre qualsevol tipus
de terreny, així com inhumar-los en terrenys de titularitat pública o privada. La sanció per
incompliment d’esta norma serà independent de les responsabilitats que estiguen previstes
en la normativa sanitària.
Article 62
Qui observe la presència d’un animal mort abandonat, ho ha de comunicar a
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a fi que retire el cadàver amb les condiciones
higièniques necessàries.
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Article 63
Les persones que necessiten desprendre’s d’animals domèstics morts, els han
d’inhumar en llocs adequats a esta finalitat, de manera que no puguen tindre repercussió
negativa en la sanitat ambiental i sempre que es tracte d’un sol exemplar, en el termini de
temps més breu possible i cobert de calç viva. Si hi ha impossibilitat de realitzar el que s’ha
assenyalat anteriorment, cal comunicar-ho a l’Ajuntament, que adoptarà les mesures
necessàries, a costa del propietari o posseïdor de l’animal. El que disposa este article no
serà aplicable en el cas d’explotacions ramaderes o industrials, ni en el supòsit d’equins.
Estes darreres activitats han de disposar dels mitjans necessaris per a eliminar-los, amb les
garanties sanitàries adients o, en cas contrari, l’eliminació s’haurà de fer en centres
industrials de destrucció.
Article 64
1. La Policia Local retirarà els vehicles situats en la via pública o en terrenys
adjacents i espais lliures públics, sempre que, per signes exteriors o pel temps que estiguen
en la mateixa situació o altres circumstàncies, puguen considerar-se en situació
d’abandonament.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan es tracte de vehicles
identificats, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna podrà requerir al titular que el retire en
el termini que s’hi assenyale. Si transcorre el termini i no ho ha fet, ho retirarà l’Ajuntament a
càrrec del titular.
3. El trasllat de vehicles es farà amb grues i s’estacionaran temporalment en el
depòsit municipal. Una vegada transcorregut el termini que marca la normativa, seran
destruïts.
4. Les despeses de la retirada de vehicles amb la grua i l’estacionament en el
depòsit municipal, seran responsabilitat del propietari del vehicle i es cobraran d’acord amb
les taxes, la quantia de les quals es fixarà en la corresponent ordenança fiscal.
Article 65
1. A l’efecte d’esta Ordenança i en el seu àmbit d’aplicació, es consideraran
abandonats aquells vehicles o les seues restes que pels signes exteriors no siguen aptes
per a circular per faltar-los algun dels elements necessaris, o aquells que, encara que
aparentment tinguen la totalitat d’estos elements, tant els senyals evidents de deteriorament
com el temps de permanència en la mateixa posició d’estacionament, permeten presumir la
mateixa situació d’abandonament.
2. Estan exclosos de la consideració d’abandonats aquells vehicles sobre els quals
recaiga una ordre o un manament judicial conegut per l’Ajuntament de Tavernes de la
Valldigna, perquè romanguen en la mateixa situació, encara que l’autoritat municipal podrà
adoptar mesures relatives a l’ornament urbà.
3. S’entendrà per vehicles no identificats aquells que no tinguen matrícula, cèdula
d’identificació fiscal o qualsevol altre antecedent de què puga deduir-se el número de
matrícula. A este efecte, caldrà tindre present que la Direcció de Trànsit no pot identificar el
propietari d’un vehicle pels números de motor o bastidor.
Article 66
1. Queda prohibit depositar en els espais públics, mobles, trastos i objectes inútils
perquè siguen retirats pels camions col·lectors de la recollida domiciliària.
2. Les persones que vulguen desprendre’s d’estos elements han de sol·licitar a
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, amb prou antelació, la corresponent retirada o els
han de traslladar a l’ecoparc pels seus propis mitjans.
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3. El servei municipal de recollida de mobles, trastos i objectes voluminosos serà
gratuït, tindrà la periodicitat que establisca l’Alcaldia i els objectes es recolliran de la porta
del domicili del sol·licitant. Qui necessite fer ús del servei, únicament ha de sol·licitar ser
inclòs en la llista corresponent telefonant a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
TÍTOL VI: DE LA RECOLLIDA, ABOCAMENT I TRANSPORT DE TERRES I
ENDERROCS
Article 67
A l’efecte de les presents Ordenances, tindran la consideració de terres i enderrocs els
materials residuals següents:
1) Les terres, pedres i materials semblants procedents d’excavacions.
2) Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderrocaments i, en
general, tots els sobrants d’obres majors i menors.
3) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que en circumstàncies
especials determine l’Alcaldia.
Article 68
La intervenció municipal en matèria de terres i enderrocs tindrà com a objecte evitar
que, a conseqüència de les activitats expressades, es produïsca:
1) L’abocament incontrolat d’eixos materials o que es faça de forma inadequada.
2) L’abocament en llocs no autoritzats.
3) L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
4) La deterioració dels paviments i dels restants elements estructurals de la ciutat.
5) La brutedat de la via pública i altres superfícies de la ciutat i del terme municipal.
Article 69
L’Ajuntament fomentarà que l’abocament de terres i enderrocs es faça en llocs que
convinga a l’interés públic i de manera que es possibilite la recuperació d’espais denudats.
Article 70
A l’efecte d’esta Ordenança, es designen amb el nom de contenidors per a obres, els
recipients normalitzats, especialment dissenyats per a ser carregats i descarregats sobre
vehicles de transport especial i destinats a la recollida dels materials residuals que
s’especifiquen en l’article 67.
Article 71
1. La col·locació de contenidors per a obres està subjecta a autorització municipal,
que serà atorgada pels serveis municipals corresponents.
2. Les ordenances fiscals regularan el pagament de la taxa corresponent a la
col·locació dels contenidors per a obres en la via pública.
Article 72
Els contenidors per a obres solament podran ser utilitzats pels titulars de la llicència
a què fa referència l’article anterior.
Cap persona no pot fer abocaments de cap classe en el contenidor si no hi ha
autorització del titular de la llicència. Els infractors seran sancionats.
Article 73
Els contenidors per a obres hauran d’estar pintats amb colors que destaquen la seua
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visibilitat. En l’exterior figurarà de manera perfectament visible: nom o raó social i telèfon del
propietari o de l’empresa responsable, i el número d’identificació del contenidor.
Article 74
1. Una vegada plens, els contenidors per a obres s’hauran de tapar immediatament
de forma adequada, de manera que no es produïsquen vessaments de materials residuals a
l’exterior.
2. Igualment, és obligatori tapar els contenidors en acabar cada jornada de treball.
Article 75
1. Les operacions d’instal·lació i retirada dels contenidors per a obres hauran de
fer-se de manera que no causen molèsties als ciutadans.
2. Els contenidors d’obres hauran d’usar-se o manipular-se de manera que el
contingut no vesse a la via pública o no puga ser alçat o escampat pel vent.
3. El contingut de materials residuals no excedirà en cap cas del nivell marcat com
a límit superior.
4. Quan retire el contenidor, el titular de la llicència d’obres haurà de deixar en
perfectes condicions de netedat la superfície de la via pública que haja sigut ocupada.
5. El titular de la llicència serà responsable dels danys causats al paviment de la via
pública, els quals haurà de comunicar immediatament als serveis municipals corresponents
en cas que es produïsquen.
Article 76
1. Els contenidors se situaran, si pot ser, en l’interior de la zona tancada d’obres i,
si no, en les voreres de les vies públiques quan estes tinguen tres o més metres d’amplària.
Si no és així, caldrà sol·licitar l’aprovació de la situació proposada.
2. En tot cas, en la col·locació s’hauran d’observar les prescripcions següents:
a) Se situaran preferentment davant l’obra a què servixen o tan prop com siga
possible.
b) Hauran de situar-se de manera que no impedisquen la visibilitat dels
vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les distàncies
establides per als estacionaments per la legislació vigent en matèria de trànsit i
seguretat viària.
c) No podran situar-se en els passos de vianants ni davant d’ells, ni en els
guals, ni reserves d’estacionament i parada, excepte quan estes reserves hagen
sigut sol·licitades per a la mateixa obra; tampoc podran situar-se en les zones
de prohibició d’estacionament.
d) En cap cas, no podran ser col·locats totalment o parcial sobre les tapadores
d’accés de serveis públics, sobre boques d’incendis, escocells dels arbres ni, en
general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual poguera ser
dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
e) Tampoc podran situar-se sobre les voreres que tinguen una amplària, deduït
l’espai ocupat per les tanques, si és el cas, que no permeta una zona de pas
lliure d’un metre com a mínim una vegada col·locat el contenidor; ni en les
calçades quan l’espai que quede lliure siga inferior a 2’75m. en vies d’un sol
sentit de circulació, o de 6 m. en vies de doble sentit.
f) Està prohibida la col·locació en qualsevol lloc no autoritzat, i en especial,
està prohibit a les empreses propietàries dels contenidors que utilitzen solars o
terrenys descampats com a lloc per a emmagatzemar-los o com a unitat de
transferència dels enderrocs.
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3. Seran col·locats, en tot cas, de manera que el costat més llarg estiga situat en
sentit paral·lel al rastell de la vorera.
4. Quan els contenidors estiguen situats en la calçada, hauran de col·locar-se a
0’20m. de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües superficials arriben a
l’escorredor i hi discórreguen fins a l’embornal més pròxim. Cada contenidor haurà de
protegir-se, com a mínim, amb tres cons de trànsit col·locats en la via pública en línia
obliqua per la banda del contenidor més pròxim al de circulació.
5. - En la vorera, hauran de col·locar-se vora el rastell sense que en sobreïsquen.
Article 77
Quan els contenidors hagen d’estar al carrer durant la nit, a banda del que s’especifica
en el número 2 de l’article 74, hauran de tindre incorporats els senyals reflectors o
lluminosos suficients per a fer-los identificables.
Article 78
Els contenidors per a obres seran retirats de la via pública:
a) Quan acabe el termini de la concessió de la llicència d’obres.
b) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat o inspecció municipal i
dins de les 24 hores.
c) Quan estiguen plens a fi de buidar-los, i sempre dins del mateix dia en què s’haja omplit.
Article 79
L’aportació de terres i enderrocs per part dels ciutadans es podrà fer de les maneres
següents:
Directament en els contenidors d’obres col·locats en la via pública, contractat a càrrec seu,
respectant el que assenyala l’article 71.
A l’ecoparc, sempre que no se sobrepassen els límits de pes i/o volum establits en
l’ordenança reguladora del seu ús.
Als llocs que, si és el cas, haja establit l’Ajuntament.
A un abocador autoritzat.
1. En totes les aportacions de terres i enderrocs a què fa referència el número 1
anterior, el promotor de l’obra serà responsable de la brutícia que ocasione en la via pública
i estarà obligat a deixar net l’espai urbà afectat.
Article 80
Està prohibida l’evacuació de tota classe de residus orgànics barrejats amb les terres i
els enderrocs. Els infractors seran sancionats.
Article 81
1. 1.- Pel que fa a l’aportació i abocament de terres i enderrocs, està prohibit:
a) Depositar en els contenidors d’obra residus que continguen matèries
inflamables, explosives, nocives i perilloses; susceptibles de putrefacció o de
produir olors desagradables, i tota classe de materials residuals que per
qualsevol motiu puguen causar molèsties als veïns o als usuaris de la via
pública.
b) Depositar mobles, objectes, trastos vells i qualsevol material residual
semblant en els contenidors d’obra.
c) Abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagen estat
expressament autoritzats per l’Ajuntament amb eixa finalitat.
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d) Abocar-los en terrenys de propietat particular o pública, llevat que hi haja
llicència municipal per a eixos abocaments, cosa que haurà d’acreditar-se
davant l’autoritat municipal.
e) En general, està prohibit l’abocament que puga produir danys a tercers o al
medi ambient, o afecte la higiene pública o l’ornament de la ciutat, a
conseqüència de les operacions que descàrrega i abocament d’eixos materials.
2. Seran sancionats els qui infringisquen el que disposa el número anterior.
Article 82
1. Els vehicles en què es faça el transport de terres i enderrocs compliran les
condicions escaients per a evitar que s’escampe el contingut sobre la via pública.
2. En la càrrega dels vehicles, s’adoptaran les precaucions necessàries per tal
d’impedir que la via pública s’embrute.
3. No està permés que els materials transportats sobrepassen els extrems
superiors del recipient del contenidor. No està permesa tampoc la utilització de suplements
addicionals no autoritzats per a augmentar les dimensions de la capacitat de càrrega dels
vehicles contenidors.
4. Els materials transportats hauran de ser coberts o protegits de manera que no
facen pols ni s’escampen materials residuals.
Article 83
1. Els transportistes de terres i enderrocs estan obligats a netejar de seguida el
tram de via afectada, en cas que la via pública s’embrute com a conseqüència de les
operacions de càrrega i transport.
2. També estan obligats a retirar en qualsevol moment, i sempre que siguen
requerits per l’autoritat o la inspecció municipal, les terres i els enderrocs abocats en llocs
no autoritzats.
3. Els serveis municipals podran netejar la via afectada i retirar els materials
abocats a què fan referència els números 1 i 2 anteriors, i seran imputats als responsables
els costos corresponents al servei efectuat, sense perjudici de la imposició de la sanció
escaient.
4. Quant al que disposa el número 3 anterior, seran responsables solidaris els
empresaris i promotors de les obres i els treballs que hagen originat el transport de terres i
enderrocs.
5. La responsabilitat sobre la destinació última de les terres i els enderrocs acaba
en el moment que estos materials són rebuts i descarregats en els equipaments autoritzats
amb este efecte pels serveis municipals.
Article 84
La concessió de la llicència d’obres comportarà, pel que fa a la producció de terres i
enderrocs, l’autorització corresponent per a produir enderrocs i transportar les terres i els
enderrocs pel terme municipal, en les condicions establides en els articles 82 i 83 d’esta
Ordenança.
TÍTOL VII: TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Article 85
Els residus sòlids urbans seran eliminats en els centres autoritzats. Queda prohibit
abocar-los en llocs no autoritzats.
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Article 86
L’establiment de depòsits, abocadors i instal·lacions per al tractament de residus sòlids
requerirà autorització prèvia municipal, d’acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana
3/1989, de 2 de maig, d’Activitats Qualificades, i el Decret 2414/1961, de 30 de novembre,
de Presidència del Govern, d’aprovació del Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses.
Article 87
1. Els residus industrials seran objecte de tractament o eliminació específica,
d’acord amb la naturalesa dels residus, de manera que es garantisca la salubritat i seguretat
ciutadana, i d’acord amb el que exigix la legislació vigent.
2. En la tramitació de les activitats de tractament i d’eliminació de residus
s’incorporarà l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental i determinarà les condiciones de
manipulació, transport, seguretat i qualsevol altra que pertoque.
3. En tot cas, l’Ajuntament adoptarà i exigirà l’adopció de les mesures de precaució
i de cautela que calguen, a fi de complir els fins de tutela i protecció dels ciutadans i dels
seus béns, en l’exercici de les facultats i les competències que li conferixen la Llei 7/1986,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; el Text Refós de la Llei del Sòl, la
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus; el Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961, i tota altra legislació que hi resulte
aplicable.
TÍTOL VIII: INFRACCIONS I SANCIONS
Article 88
Les infraccions a esta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 89
Tindran la consideració d’infraccions lleus les següents:
- Llançar papereres, embolcalls, puntes de cigarrets o semblants en la via pública.
- Disseminar en la via pública materials d’obra (terres, saorra i altres), per no
col·locar elements contenidors.
- Depositar en la via pública, en zona no tancada per a l’obra, tot tipus de
materials i maquinària.
- No netejar els vessament efectuats en la via pública per part dels vehicles o
responsables d’activitats.
- Manipular i triar de materials residuals depositats en la via pública, mentre per a
ser recollits, així com l’escorcoll i triatge dels residus sòlids urbans depositats en
la via pública.
- Que els titulars de la llicencia o d’autorització per a ocupar la via pública no
mantinguen en un estat correcte de netedat el tram de la via pública ocupat.
- Buidar, abocar o depositar qualsevol classe de materials residuals en la calçada,
voreres, escocells, solars sense edificar i xarxa de clavegueram sense
autorització.
- Netejar animals en la via pública.
- Ocasionar brutícia en la via pública com a conseqüència de la tinença d’animals
- Abandonar animals morts en la via pública.
- Abandonar o depositar trastos i mobles en la via pública en un dia no autoritzat.
- Fer pintades en la via pública sense autorització.
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Col·locar cartells, pancartes, banderoles i qualsevol altra forma de repartiment de
publicitat impresa (inclòs escampar i llançar fulls de mà) sense autorització.
No retirar els cartells o les pancartes una vegada transcorregut el termini per al
qual van ser autoritzats.
Deixar residus sòlids urbans fora dels elements contenidors homologats per a
cada un dels serveis.
Traure el fem fora de l’horari establit per a depòsit o els dies que no hi haja
servei de recollida, així com no retirar els poals o contenidors de fem dins del
límit horari que, si és el cas, haja establit l’Ajuntament.
Abocar fem en contenidors d’obres.
Traure el fem a granel.
Canviar la ubicació de contenidors per part de persones no autoritzades.
Manipular o sostraure materials depositats en contenidors destinats a la recollida
selectiva sense autorització.
Deixar bruta la zona ocupada pels contenidors d’obres després de retirar-los.
No retirar contenidors d’obres en els terminis establits.
Llançar residus orgànics en contenidors d’obres.
Abocaments de terres o enderrocs.
Rentar i reparar vehicles en la via pública, sempre que no hagen quedat
immobilitzats per avaria.
No complir les prevencions de l’article 30.1 d’esta Ordenança per qui haja estat
autoritzat per a la col·locació o distribució de qualsevol element publicitari.
Espolsar roba o estores en la via pública, o des de finestres, balcons o terrasses.
Regar les plantes col·locades en l’exterior dels edificis de manera que es
produïsquen vessaments o esguits sobre la via pública.
Depositar o abandonar residus en l’arena de les platges.
Tirar i abandonar en la via pública qualsevol producte que puga deteriorar
l’aspecte de la ciutat, sempre que eixa conducta no siga constitutiva d’infracció
greu o molt greu.
Qualsevol altra infracció del que disposa esta Ordenança.

Article 90
Tindran la consideració d’infraccions greus:
- Abandonar vehicles.
- Depositar materials inflamables en papereres i contenidors.
- Netejar formigoneres en la via pública o abocar-hi formigó.
- Depositar en la via pública mobles, trastos i altres residus voluminosos fora dels
dies, l’horari i els llocs establits.
- Rentar i reparar vehicles en la via pública de forma reiterada.
- Mantindre solars en males condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament
públic.
- Instal·lació de trituradores domèstiques o industrials que evacuen els productes
triturats a la xarxa de sanejament.
- Incineració de residus sòlids a cel obert en zona urbana.
- Portar gossos per l’arena de la platja o permetre l’entrada de gossos propis a la
zona d’arena de la platja.
- La comissió de dues faltes lleus en un any.
Article 91
Es consideren infraccions molt greus:
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Vessar a la via pública qualsevol classe de producte industrial líquid, sòlid o
solidificable que puga produir danys en els paviments o afectar la seguretat de
les persones, vehicles o instal·lacions municipals de sanejament.
Aportació o transport de residus industrials i especials en condicions no
adequades o sense les autoritzacions escaients.
Depòsit o vessament en instal·lacions de tractament de residus sòlids urbans de
materials distints als que hagen sigut autoritzats.
La comissió de dues faltes greus en un any.

Article 92
El procediment sancionador l’iniciarà d’ofici la mateixa administració municipal, en
virtut de la funció inspectora i de comprovació pròpia de la seua competència, o a instància
de part mitjançant la corresponent denúncia. Hi serà aplicable el que disposa la Llei 30/1992
de 20 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.
Abans de la iniciació del procediment, es podran realitzar actuacions prèvies a fi de
determinar amb caràcter preliminar si hi concorren circumstàncies que justifiquen eixa
iniciació.
Article 93
Tota persona natural o jurídica podrà denunciar davant l’Ajuntament qualsevol
infracció d’esta Ordenança. Si resulta temeràriament injustificada la denúncia, seran a
càrrec del denunciant les despeses que origine la inspecció.
Article 94
Els propietaris i els usuaris (per qualsevol títol) dels edificis, activitats o instal·lacions
hauran de permetre les inspeccions i comprovacions assenyalades en esta Ordenança.
Article 95
Una vegada comprovat l’incompliment del que disposa esta Ordenança, el funcionari
actuant formularà la denúncia escaient. En vista de les actuacions practicades, la corporació
municipal proposarà les mesures correctores que calguen, i es resoldrà el que siga
procedent, prèvia audiència de l’interessat, per termini de deu dies.
Article 96
Les accions o omissions als preceptes d’esta Ordenança constituïxen infraccions
administratives i seran sancionades en els casos i les formes que s’hi determinen.
Igualment, hi seran aplicables les mesures de caràcter provisional que l’òrgan
competent per a iniciar el procediment sancionador estime convenients per tal d’evitar el
manteniment dels efectes de les infraccions o asseguren l’eficàcia de la resolució que hi pot
recaure.
Article 97
No podrà imposar-se cap sanció sinó en virtut d’expedient instruït amb este efecte
d’acord amb el procediment legalment establit.
Sense perjudici de l’aplicació del que s’establix en els apartats anteriors, es podrà
ordenar, a més, la retirada dels vessaments. Esta mesura cautelar no tindrà caràcter de
sanció.
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Article 98
1. Seran subjectes responsables de les infraccions als preceptes d’esta Ordenança
els propietaris dels residus depositats il·legalment i, en cas que siguen comesos en ocasió
de l’exercici d’activitats subjectes a concessió o llicència administrativa, el seu titular.
2. De les comeses amb motiu d’abandó de vehicles, el seu propietari.
3. De la resta d’infraccions, el causant de la pertorbació o qui subsidiàriament en
resulte responsable, segons la legislació vigent.
4. La responsabilitat administrativa ho serà sense perjudici de la responsabilitat
penal i civil en què es puga incórrer. En els supòsits en què s’observe un fet que puga ser
constitutiu de delicte, es farà saber a l’òrgan judicial competent o del ministeri fiscal, i,
mentre l’autoritat judicial estiga coneixent de l’assumpte i no es dicte sentència, se
suspendrà el procediment administratiu sancionador.
Article 99
La infracció dels preceptes d’esta Ordenança pel que fa a les activitats qualificades i
les que estiguen sotmeses a autorització administrativa o llicència per a funcionament, es
classifiquen en molt greus, greus i lleus, de conformitat amb la Llei de la Generalitat
Valenciana 3/1989, de 2 de maig, d’Activitats Qualificades.
Article 100
En el supòsit que hi concórreguen dues o més infraccions de les previstes en esta
Ordenança, la sanció serà de la infracció de major gravetat en el grau que corresponga.
Article 101
1. Per tal de determinar la naturalesa de la infracció, el grau i la quantia de la
sanció, es tindran en compte les següents circumstàncies:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa i gravetat dels perjudicis causats
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció
de la mateixa naturalesa, quan haja sigut declarada per resolució ferma.
2. Sense perjudici del que disposen els dos apartats anteriors, els infractors
respondran dels costos que s’originen pels seus actes.
Article 102
Les infraccions a esta Ordenança podran sancionar-se amb multa de:
1) Les infraccions lleus amb multa fins a 15.000 pessetes.
2) Les infraccions greus amb multa, segon els casos, des de 15.001 fins a 30.000
pessetes.
3) Les infraccions molt greus amb multa des de 30.001 fins a 50.000 pessetes.
Article 103
Respecte a la prescripció d’infraccions i sancions, s’atendrà el que disposa l’article
132 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.
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