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Novembre 2021

L'article 45 de la Constitució Espanyola estableix, com a principi rector de la política social
i  econòmica,  el  dret  de  la  ciutadania  a  gaudir  d'un  medi  ambient  adequat  per  al
desenvolupament  de la  persona,  així  com el  deure  dels  poders  polítics,  entre  ells  els
municipis, de conservar-lo.

Posteriorment, la Llei 7/1985 de 2 d'abril1, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els
seus articles 25.2 i 26 preveu l'obligació per part de les entitats locals de proporcionar el
servei de recollida de residus i neteja viària als ciutadans i estableix la seua competència
per  a  aprovar  ordenances  que  regulen  aquests  serveis  ajustant-se  al  marc  normatiu
existent.

Partint d'aquest context, es va aprovar la  Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls
Contaminats2,  que estableix  el  règim jurídic  aplicable a  Espanya respecte dels  residus,
transposant al marc jurídic nacional l'Estratègia Temàtica per a la Prevenció i el Reciclatge
de Residus de la Comissió Europea3, que va promoure la modificació de la Directiva Marc
de Residus  de  l'any  2008 i  per  la  qual  es  deroguen determinades  directives4.  La  Llei
22/2011 va introduir canvis en les atribucions de competències que afecten les entitats
locals, així com en els objectius de prevenció i reciclatge de residus, entre altres aspectes.

La Llei 22/2011 defineix residus domèstics com “aquells generats a les llars a conseqüència
de  les  activitats  domèstiques,  així  com els  similars  als  anteriors  generats  en  serveis  i
indústries”5, i afig que aquesta categoria també inclou els residus que es generen en les
llars d'aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i efectes, així com els
residus i enderrocs procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària. A
més, també s'hi inclouen com a residus domèstics aquells residus procedents de la neteja
de les  vies  públiques,  zones  verdes,  àrees  recreatives  i  platges,  els  animals  domèstics
morts i els vehicles abandonats. 

1  Publicada en el BOE núm. 80, de 3 d'abril de 1985.

2  Publicada en el BOE núm. 181, de 29 de juliol de 2011.

3  Informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les
Regions, sobre l'Estratègia Temàtica per a la Prevenció i el Reciclatge de Residus de 19 de gener de 2011. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/es/txt/pdf/?uri=celex:52011DC0013&*from=EN

4  DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008. Publicada en el Diari
Oficial de la Unió Europea L 312/3.

5  Article 3, apartat b) de la Llei 22/2011.
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D'altra banda, la dita llei considera residus comercials “els generats per l'activitat pròpia del
comerç al  detall  i  a  l'engròs,  dels  serveis  de  restauració  i  bars,  de  les  oficines  i  dels
mercats, així com de la resta de serveis”6.

Una vegada definides les fraccions de residus, l'article 12.5 de la Llei 22/2011 estableix que
les  entitats  locals  són els  administracions  competents  de  prestar  com a  servei  públic
obligatori la “recollida, transport i tractament dels residus domèstics generats en les llars,
comerços  i  serveis”,  en  els  termes  que  establisquen  les  seues  respectives  ordenances
(sempre adaptant-les al marc jurídic autonòmic i nacional).

A més d'aquest servei públic obligatori, les entitats locals també podran fer-se càrrec dels
residus comercials no perillosos i dels residus domèstics generats en les indústries, (articles
12.*5c i 17.3 de la Llei 22/2011), quan els establiments s'acullen voluntàriament al sistema
de gestió municipal o quan l'entitat local establisca el seu propi sistema de gestió i impose
(de manera motivada i basant-se en criteris de major eficiència i eficàcia en la gestió dels
residus), la incorporació obligatòria d'aquests productors de residus al sistema de gestió
municipal establit. En cas que el productor de residus comercials no s'aculla al sistema
públic, haurà d'acreditar la correcta gestió dels seus residus a l'entitat local, com s'estableix
en l'article 17.3 de la Llei 22/2011.

Posteriorment a la Llei 22/2011 s'han anat aprovant nous reglaments de desenvolupament
per a establir diferents mesures, com és el cas del Reial Decret 293/2018 de 18 de maig7,
per a la reducció del consum de bosses de plàstic, on també s'estableix la possibilitat que
les entitats locals duguen a terme campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadana. 

Finalment, el 30 de maig de 2018, en el senat de la Unió Europea, es va aprovar una sèrie
de directives que revisen entre d’altres la Directiva Marc de Residus: la directiva d'envasos,
la de vehicles al final de la seua vida útil, la de piles i acumuladors i la de residus d'aparells
elèctrics i electrònics. Totes elles s'integren en el que es coneix com a “Paquet de Residus”
del Pla d'Acció de la Comissió Europea per a l'Economia Circular.

L'objectiu principal de l'aprovació del conjunt de  directives conegut com el “Paquet de
Residus” és la millora de la gestió de residus a la Unió Europea, posant un èmfasi especial
en la gestió dels residus municipals, amb la finalitat essencial de “tancar el cercle” del cicle
de vida dels productes a través de més prevenció i d'un major reciclatge i preparació per a
la reutilització dels residus, de manera que es garantisca la utilització prudent, eficient i
racional dels recursos naturals, amb el benefici afegit del foment de l'estalvi energètic i la

6  Article 3, apartat c) de la Llei 22/2011.
7  Reial Decret 293/2018 de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre 

de Productors. Publicat en el BOE núm. 122 de 19 de maig de 2018 (secció sec. I. pàg. 52591).
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reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Per part seua, el Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del
Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA)8, incorpora les exigències de
la normativa europea i nacional i preveu noves obligacions per a les entitats locals pel que
fa a la gestió de residus, entre les quals es troba la redacció d'un Pla Local de Gestió de
Residus Domèstics i Assimilables, la implementació dels quals conduïsca a la consecució
de compliment dels objectius de recollida separada marcats en el mateix PIRCVA.

Davant el constant canvi del marc normatiu pel que fa a la gestió dels residus domèstics i
assimilables i als objectius de recollida separada que s'ha donat en els últims anys, es fa
necessària una actualització de la normativa municipal,  per a garantir  que l'ordenança
municipal  de  Xàtiva  s'ajuste  al  marc  normatiu  actual  i  engloba  les  noves  exigències
marcades.

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, es modifica l'Ordenança Municipal de
Neteja Pública de l'Ajuntament de Xàtiva, aprovada en acord del Ple de 2 de març de
1995, per a adaptar-la al nou context normatiu i recollir les obligacions derivades de la
implementació del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables, que va ser
aprovat pel Ple municipal al juny de 2020.

S'integra amb l'Ordenança Modificada realitzada en 2018 per l'Ajuntament de Xàtiva, la
qual, malgrat ser sotmesa al procediment de consulta pública prèvia, no va ser finalment
aprovada.

En la següent llista es mostren els articles que han sigut substituïts o incorporats en altres
articles, o eliminats:

Article 1 Substituït per l'article 1
Article 2 Substituït per l'article 2
Article 3 Nova numeració – Article 5
Article 4 Nova numeració – Article 7.5
Article 5 Nova numeració – Article 9
Article 6.1 Nova numeració – Article 10

8  DOGV núm. 8536 de 26 d'abril de 2019.
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Article 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5

Inclòs en article 14

Article 7 Nova numeració – Article 12
Article 8 Nova numeració – Article 13
Article 9 Integrat en l'article 14
Article 10 Integrat en l'article 15
Article 11 Nova numeració – Article 16
Article 12 Nova numeració – Article 17
Article 13 Nova numeració – Article 18
Article 14 Substituït per l'article 19
Article 15 Nova numeració – Article 20
Article 16 Incorporat en l'article 11
Article 17 Nova numeració – Article 21
Article 18 Nova numeració – Article 22
Article 19 Integrat en l'article 11
Article 20 Integrat en l'article 11 i 63
Article 22 Integrat en l'article 24
Article 23 Integrat en l'article 25
Article 24 Nova numeració – Article 26
Article 25 Integrat en l'article 27
Article 26 Integrat en l'article 28
Article 27 Es  proposa  l'eliminació  d'aquest  article  perquè  les  sancions

corresponents  a  l'incompliment  de  les  obligacions  sobre  les
deposicions i excrements d'animals es  preveuen en l'article 74 i
següents.

Article 28 Nova numeració – Article 29
Article 29 Nova numeració – Article 30
Article 30 Nova numeració – Article 31
Article 31 Nova numeració – Article 32
Article 32 Nova numeració – Article 33
Article 33 Nova numeració – Article 34
Article 34 Nova numeració – Article 35
Article 35 Es proposa l'eliminació d'aquest article –que recull una definició

referenciada a una llei derogada per l'actual Llei 22/2011, de 28
de juliol, de Residus i  Sòls Contaminats– perquè l'article 4 recull
les  definicions  dels  diferents  conceptes  inclosos  en  la  present
ordenança,  entre  els  quals  s'inclou  el  de  residus  domèstics,
terminologia amb què es denomina en la normativa actual  els
residus de competència municipal.
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Article 36 Substituït per article 38
Article 37 Es proposa l'eliminació  d'aquest  article  perquè les  sancions  es

preveuen en l'article 74 i següents.
Article 38 Es  proposa  l'eliminació  d'aquest  article  perquè  la  definició  de

residus  domèstics,  que  són  els  de  competència  municipal,  ve
definida  per  la  Llei  22/2011  que  no  els  classifica  per  les
procedències incloses en aquest article –article 38 de l'ordenança
en vigor– ni  ho condiciona a quantitats,  per  la  qual  cosa,  en
principi,  no  es  podrien  establir  aquests  límits  en  l'ordenança
municipal.

Article 39 Es  proposa  l'eliminació  d'aquest  article  perquè  la  definició  de
residus  domèstics,  que  són  els  de  competència  municipal,  ve
definida per la Llei 22/2011.

Article 40 Substituït per l'article 70.
Article 41 El contingut d'aquest article es recull en els articles 69 i 54.
Article 42 El contingut d'aquest article es recull en els articles 54 i 52.
Article 43 Aquest article quedaria substituït per l'article 66, 70, encara que

es condiciona l'adquisició obligatòria de contenidors pels centres
de gran producció de residus a 50 kg/dia en lloc de volum diari
de generació.

Article 44 El contingut d'aquest article es recull en l'article 66.
Article 45 El contingut del punt 1 d'aquest article es recull en l'article 66.

S'eliminen els punts 2 i 3 per considerar-se obsolets.
Article 46 El contingut d'aquest article es recull en els articles 69, 70 i 59.
Article 47 Nova numeració – Article 71
Article 48 Substituït per l'article 72.
Article 49 El contingut d'aquest article s'inclou en l'article 66.
Article 50 La  definició  de  recollida  separada  s'inclou  en  l'annex  I  de  la

present ordenança.
Article 51 El contingut d'aquest article s'inclou i actualitza en els articles 41 i

70.
Article 52 Substituït per l'article 63.
Article 53 Aquest article s'elimina per quedar obsolet.
Article 54 El contingut d'aquest article s'inclou en l'article 70.
Article 55 El contingut d'aquest article s'inclou en l'article 41.
TÍTOL V. 
CAPÍTOL I. 
(articles 56 - 61)

El contingut d'aquest capítol es recull i s'actualitza en el títol III,
capítol  II,  secció  3a  Règim  de  recollida  especial  de  residus.
D'acord amb la normativa en vigor, els residus industrials no són
competència  municipal.  Únicament  els  residus  assimilables  a
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domèstics generats en indústries. Per això, el contingut d'aquest
capítol,  tal com està redactat en l'ordenança en vigor, quedaria
fora de les competències municipals.

TÍTOL V. 
CAPÍTOL II. 
(articles 62 - 
65)

El contingut d'aquest capítol es recull i s'actualitza en el títol III,
capítol  II,  secció  3a  Règim  de  recollida  especial  de  residus.
D'acord amb la normativa en vigor, els residus industrials no són
competència  municipal.  Únicament  els  residus  assimilables  a
domèstics generats en indústries. Per això, el contingut d'aquest
capítol,  tal com està redactat en l'ordenança en vigor, quedaria
fora de les competències municipals.

TÍTOL V. 
CAPÍTOL III. 
(articles 66 - 67)

El contingut d'aquest capítol es recull i s'actualitza en el títol III,
capítol  II,  secció  3a  Règim  de  recollida  especial  de  residus.
D'acord amb la normativa en vigor, els residus industrials no són
competència  municipal.  Únicament  els  residus  assimilables  a
domèstics generats en indústries. Per això, el contingut d'aquest
capítol,  tal com està redactat en l'ordenança en vigor, quedaria
fora de les competències municipals.

Article 68 Es modifica la redacció d'aquest article per fer  referència a una normativa
obsoleta, i queda integrat en l'article 73. Respecte dels residus perillosos, que
estan regulats per la Llei  22/2011,  de  Residus i  Sòls  Contaminats i  el  Reial
Decret 833/1998 pel qual s'aprova el reglament de residus tòxics i perillosos –
modificat  pel  Reial  Decret  952/1997,  la  competència  municipal  es  limita  a
aquells  d'origen  domèstic.  D'altra  banda,  la  Directiva  2018/851  estableix
l'obligatorietat  que  es  faça  una  recollida  separada  dels  residus  perillosos
d'origen  domèstics  abans  de  l'1  de  gener  de  2025  (art.  1,  modificació  de
l'article. 20 de la Directiva 2008/98/CE).  

Article 69 S'elimina el contingut d'aquest capítol, que es regula en l'article
57 i article 58.

Article 70 El contingut d'aquest article queda integrat en els articles 11 i 16.
Article 71 S'elimina el contingut d'aquest article.
TÍTOL VI. 
CAPÍTOL II.
(articles 72 - 80)

El contingut d'aquest capítol s'integra en l'article 18.

TÍTOL VI. 
CAPÍTOL III.
(articles 81 – 83)

S'elimina el contingut d'aquest capítol, que es regula en l'article
57 i article 58.

TÍTOL VI. 
CAPÍTOL IV. 
(articles 84 – 
85)

S'elimina el contingut d'aquest capítol, que es regula en l'article
57 i article 58.

TÍTOL VI. S'elimina el contingut d'aquest capítol, que es regula en l'article
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CAPÍTOL V. 
(article 86)

57 i article 58.

TÍTOL VII. 
CAPÍTOL I. 
(articles 87 - 98)

D'acord amb el que estableix la  Llei 10/2000, de  Residus de la
Comunitat Valenciana, les entitats locals són responsables de la
recollida, transport, valorització i eliminació dels residus urbans
per si mateixos o través dels  consorcis corresponents. En el cas
del  municipi  de  Xàtiva,  la  competència  de  la  valorització  i
eliminació  dels  residus  està  assumida pel  COR i  la  recollida  i
transport es regula en el títol III, capítol II, del servei de recollida
de  residus,  per  la  qual  cosa  no  es  considera  necessària
l'actualització d'aquest capítol, que quedaria derogat.

TÍTOL VII.
CAPÍTOL II.
(article 99)

Aquest article se substitueix pels articles 39 i 40.

TÍTOL VII. 
CAPÍTOL III
(articles 100 - 
102)

D'acord amb el que estableix la  Llei 10/2000, de  Residus de la
Comunitat Valenciana, les entitats locals són responsables de la
recollida, transport, valorització i eliminació dels residus urbans
per  si  mateixos  o  través  dels  consorcis  corresponents.  No  es
considera  ajustat  a  llei  incloure  en  l'ordenança  municipal  la
possibilitat que els particulars realitzen directament el tractament
o eliminació dels propis residus, per la qual cosa es procedeix a
l'eliminació del contingut d'aquest capítol.

TÍTOL VIII
(article 103)

Substituït per títol IV, capítol I.

TÍTOL IX
(articles 104 - 
109)

Substituït per títol IV, capítol II.
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Ordenança Municipal Reguladora de la Neteja Pública i de la Gestió de Residus Municipals

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 les quals 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 per a això l'adopció de
mesures destinades a garantir la jerarquia dels residus, això és: 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 gaudir 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.

Referent a això, i de conformitat amb el que s'estableix en 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, juntament 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.

Referent  a  això,  ha  de  significar-se  que  la  Llei  22/2011,  de  28  de  juliol,  de  Residus  i  Sòls
Contaminats  preveu entre les seues definicions les de “residus domèstics” i “residus comercials”,
categories totes dues 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 la dita llei. De conformitat amb aquest 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  les  seues
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.

En  compliment  de  totes  aquestes  previsions  legals  i,  especialment,  en  l'exercici  de  les
competències legalment atribuïdes a l'Ajuntament de Xàtiva, es fa imprescindible l'aprovació d'una
nova ordenança municipal  que perseguisca la  reducció de la producció d'aquests  residus  i  la
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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  segons s'estableix en el Pla Local de Gestió de
Residus Domèstics i Assimilables aprovat  definitivament per Decret  d'Alcaldia número 2020-1464
el2 1 de novembre de 2020. Tot 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  recull  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 preveuen posteriorment al llarg de
l'articulat.

El títol II aborda la neteja de la via pública i els espais lliures, terrenys i solars, i regula les actuacions
que es desenvolupen en el seu àmbit 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 al carrer i, també de les repercussions en la neteja respecte a la
tinença d'animals domèstics en la via pública.

El títol III regula el servei de recollida, i distingeix entre un servei ordinari i un servei especial, sent
comú a tots dos la separació pels ciutadans i  usuaris  dels residus en diferents fraccions per a
afavorir  el  reciclatge i  el  compliment del  principi  de jerarquia.  També aborda la transparència,
foment i col·laboració ciutadana a fi d'afavorir amb això el coneixement ciutadà de tot el cicle de la
gestió de residus, des de la generació fins al tractament final, els processos i els recursos emprats.
Resulta indispensable per a millorar la gestió d’aquests i la seua repercussió en la conservació del
medi ambient, així com el seu paper en aquest, 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 II de la present  ordenança
introdueix  les  disposicions  que  van  encaminades  al  foment  de  la  prevenció,  reducció,  la
reutilització i la recuperació dels residus

Finalment, el  títol IV aborda la  inspecció i  sanció, incardinant-se totes dues 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  per  objecte  la  regulació,  en  l'àmbit  de  les  competències  de
l'Ajuntament de Xàtiva, de totes aquelles mesures, conductes i activitats dirigides a la neteja
dels espais públics i privats i al depòsit i recollida de residus domèstics i assimilables produïts
en el municipi, respectant el principi de jerarquia, a fi 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, i en tot moment ha
d’interpretar-se i aplicar-se d'acord amb la legislació vigent.

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

Article 2. Àmbit d'aplicació.

En el terme municipal de Xàtiva, totes les persones físiques i jurídiques que depositen residus en
els mitjans, instal·lacions o serveis habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament en aquest municipi
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,
referent a la disposició i gestió dels residus domèstics generats en el municipi de Xàtiva.

Article 3. Exclusions.

Queden expressament exclosos de la regulació de la present ordenança:

a) Els residus radioactius.

b) Els residus tòxics i perillosos.

c) Els residus explosius, oxidants o inflamables.

d) Els residus infecciosos i/o biocontaminants.

e) Els  residus  resultants  de  la  prospecció,  extracció,  tractament  i  emmagatzematge  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 aquest  annex,  es  tindran en compte  les
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definicions incloses en la normativa següent:

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminants.

- Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, i Reglament de Desenvolupament

i Execució aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 de maig.

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de

construcció i demolició.

- Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

- Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels

seus residus.

- Reial Decret 710/2015, de 24 de juliol, que modifica el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer,

sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

- Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil.

- Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel

qual es crea el Registre de Productors.

- Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana

- Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla Integral de

Residus de la Comunitat Valenciana.

- Ordre  18/2018,  de  15  de  maig,  de  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi

Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge

comunitari en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

- Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament

Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris

Article 5. Sancions.

L'Alcaldia,  a  proposta  dels  serveis  municipals  corresponents,  sancionarà  –d'acord amb el  que
s'estableix  en  el  títol  IV–  a  qui  amb la  seua conducta  contravinga el  que disposa  la  present
ordenança.

Article 6. Competències locals.

1. És competència de l'Ajuntament de Xàtiva la neteja de les vies i espais públics i la gestió dels
residus domèstics 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 previstos en la legislació de
residus  estatal  i  autonòmica  i  en  la  legislació  de  règim local,  atenent  raons  d'eficiència  i
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economia.

La Llei 22/2011 estableix la definició de “residus domèstics” com aquells residus generats en les
llars a conseqüència de les activitats domèstiques. Es consideren també residus domèstics els
similars als anteriors generats en serveis i indústries. S'inclouen també en aquesta categoria els
residus que es generen en 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. Tindran la consideració de residus domèstics els residus procedents de
neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives platges, els animals domèstics morts i
els vehicles abandonats.

En  qualsevol  cas,  és  servei  obligatori  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  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 Xàtiva.

2. El municipi gestionarà els serveis de recollida, transport, valorització i eliminació en matèria de
residus municipals, per si mateixos o mitjançant mancomunitats o qualssevol altres modalitats
associatives previstes en la legislació local, amb l'objectiu de garantir la bona fi del servei i la
seua prestació  en termes d'eficiència  i  sota l'assoliment  d'economies  d'escala.  Així  mateix,
podran prestar-se aquests serveis mitjançant la constitució de consorcis entre les entitats locals
i la Generalitat Valenciana.

3. La  prestació  d'aquests  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 Xàtiva 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 Comunitat Valenciana, el seu
propi programa de gestió de residus i/o el seu programa de prevenció de residus. En
el seu 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 a aquest sistema.

c) Obligar el productor o un altre posseïdor de residus perillosos domèstics o de residus
les característiques dels quals dificulten la seua gestió al fet que adopten mesures per
a eliminar o reduir aquestes característiques o al fet que els depositen en la forma i lloc
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adequats.

Article 7. Prestació dels serveis.

1. L'Ajuntament de Xàtiva prestarà, com a servei obligatori, d'acord amb el que es preveu en la
present  ordenança i en la normativa estatal i autonòmica sobre residus i sobre règim local 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 prestat, la
recollida de residus domèstics generats en les llars, comerços, indústries i serveis així com els
residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives, animals
domèstics morts, mobles, estris i vehicles abandonats, residus i enderrocs procedents d'obres
menors de construcció i reparació domiciliària i residus que es generen en les llars d'aparells
elèctrics i electrònics, roba, piles i acumuladors.

2. L'exercici  de  les  competències  municipals  de  gestió  de  residus  podrà  fer-se  efectiu,  bé
directament  pels  propis  serveis  municipals  o  mitjançant  qualsevol  altra  forma  de  gestió
prevista en la normativa de règim local.

3. En  compliment  de  les  previsions  anteriors,  l'Ajuntament  de  Xàtiva  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.

4. L'Ajuntament de Xàtiva podrà gestionar, si així ho decideix, els residus comercials no perillosos
i els residus domèstics generats en les indústries, sense perjudici que els productors d'aquests
residus puguen gestionar-los per si mateixos.

5. L'Ajuntament  podrà  realitzar  subsidiàriament  els  treballs  de  neteja  que,  segons  la  present
ordenança, corresponga efectuar directament als ciutadans, i els imputarà el cost dels serveis
prestats, sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponga i dels quals civilment
fora exigible. 

Article 8. Col·laboració ciutadana.

1. Totes les persones físiques i jurídiques del municipi de Xàtiva podran, en les matèries objecte
de  la  present  ordenança,  formular  denúncies  i  notificar  incidències,  respecte  d'infraccions
d'aquesta, posant-ho en coneixement del servei d'inspecció municipal regulat en l'article 76 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 d'aquests, i podran 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 Xàtiva atendre les reclamacions, queixes i suggeriments
de la ciutadania, i exercir les accions que corresponguen en cada cas.

TÍTOL II. DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA

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

Article 9. Via pública.

A l'efecte  de  la  neteja,  es  consideren vies  públiques  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 dels ciutadans.

Article 10. Regla general.

1. Queda prohibit  tirar  i  abandonar  en la  via  pública  tota  classe  de productes  que  puguen
deteriorar  l'aspecte  de neteja  de la  ciutat.  Els  residus  domèstics  de xicotet  format  com a
papers, embolcalls  i  similars,  hauran de depositar-se en les papereres instal·lades a aquest
efecte. Els materials residuals voluminosos o els de xicoteta grandària però en gran quantitat,
podran ser objecte de retirada per part dels serveis de recollida de residus.

2. Les pancartes, cartells i rètols hauran de ser retirats pels interessats tan prompte com haja
caducat el termini per al qual van ser autoritzats.  Si no es fa així, seran retirats pels  serveis
municipals  i  s’imputarà als  responsables  els  costos  corresponents  al  servei  prestat,  sense
perjudici de la imposició de la sanció corresponent.

Article 11. Prohibicions específiques.

Es prohibeix realitzar en la via pública els actes següents: 

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, balcons 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,  fora  de  l'horari  excepcionalment  establit  a  aquest
efecte, de 00.00 a 07.00 hores.

4. Manipular i seleccionar els materials residuals depositats en la via pública en espera de ser
recollits pels serveis corresponents, així com la recerca i triatge dels residus domiciliaris o
d'establiments de tota índole.

5. 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 hi haja autorització
prèvia municipal.

6. 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.

7. Abandonar animals morts.

8. Netejar animals.

9. Llavar i reparar vehicles.

10. Abandonar mobles i estris.
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11. Incinerar residus a cel obert.

12. Realitzar pintades i grafits en les parets i paraments verticals o horitzontals, excepte en els
llocs expressament assenyalats pels serveis municipals. En aquest sentit, la seua realització
sense autorització donarà lloc a la imposició de sancions i imputació als responsables dels
costos dels treballs de neteja.

13. Satisfer necessitats fisiològiques (escopir, vomitar, orinar o defecar) en la via pública, per
part dels ciutadans.

14. Depositar menjar per a animals excepte autorització específica per a això.

15. L'evacuació de tota classe de residus mesclats amb les terres i enderrocs.

16. Pel que fa al deslliurament i abocament de terres i enderrocs, es prohibeix:

a) Depositar  en els  contenidors  d'obra residus  que continguen materials  inflamables,
explosius,  nocius  i  perillosos,  susceptibles  de  putrefacció  o  de  produir  olors
desagradables i tota classe de materials residuals que per qualsevol causa puguen
causar molèsties als veïns o als usuaris de la via pública.

b) Depositar mobles, estris, andròmines velles i qualsevol material residual similar en els
contenidors d'obra.

c) Abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagen sigut expressament
autoritzats per l'Ajuntament per a aquesta finalitat.

d) Abocar-los en terrenys de propietat particular o pública, llevat que existisca llicència
municipal  per  a  aquests  abocaments,  que  haurà  d'acreditar-se  davant  l'autoritat
municipal.

e) En general  es prohibeix l'abocament que puga produir  danys a tercers  o al  medi
ambient  o  afecte  la  higiene  pública  o  adorn de la  ciutat,  a  conseqüència  de  les
operacions de descàrrega i abocament d'aquests materials.

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

Article 12. Neteja de vies públiques de domini privat. 

1. Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, les galeries comercials i altres
zones comunes de domini privat.

2. L'Ajuntament exercirà el control i inspecció de l'estat de neteja dels elements esmentats en el
número 1 anterior i podrà obligar coactivament a netejar-los a la persona responsable, d'acord
amb les instruccions que a aquest efecte dicten els serveis municipals.

Article 13. Neteja de carrers.

1. A fi de possibilitar la neteja de les vorades, els vehicles hauran d'estacionar-se de tal manera
que entre ells i la vorera quede una distància suficient per a facilitar l'escombratge.

2. Quan l'Excm. Ajuntament de Xàtiva  haja de procedir  a la neteja d'un carrer i  necessite la
suspensió temporal de l'estacionament, amb 24 hores d'anticipació col·locarà en la zona on
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siga necessari prohibir aquest estacionament uns senyals portàtils de prohibit aparcar amb els
cartells complementaris de grua i “Per neteja pública”. Els vehicles que obstaculitzen l'operació
de neteja podran ser retirats.

Article 14. Obligacions específiques.

1. 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.

2. La neteja dels passos subterranis afectes a un servei públic serà efectuada per l'empresa que
l'Ajuntament determine.

CAPÍTOL II.  DE  LA  BRUTÍCIA  DE LA  VIA  PÚBLICA  A CONSEQÜÈNCIA D'OBRES  I  ACTIVITATS
DIVERSES.

Article 15. 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'aquesta i dels seus elements
estructurals que s'hagueren vist afectats i la de retirar els materials residuals resultants.

2. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents, tenint en
compte el que s'estableix en el número 1 anterior.

Article 16. Obres i treballs que afecten la via pública.

1. Per a previndre 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 en el seu cas siguen
procedents,  a  la  protecció  d'aquesta  mitjançant  els  elements  adequats,  de  manera  que
s'impedisca la disseminació i abocament d'aquests 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'aquesta i dels seus elements estructurals que s'hagen vist afectats per aquestes obres.

Per a aquest 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.

Els  contenidors  per  a  obres  solament  podran  ser  utilitzats  pels  titulars  de  la  llicència  o
autorització. Cap persona pot efectuar abocaments de cap classe en el contenidor, si no hi ha
autorització del titular de la llicència o autorització.

El titular de la llicència o autorització serà responsable dels danys causats al paviment de la via
pública,  i  haurà de comunicar-los immediatament als  serveis  municipals  en cas d'haver-se
produït.

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

3. Quan es  tracte  d'obres  en  via  pública  o  confrontants  amb  aquesta,  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'embrute a conseqüència de les operacions de
càrrega i transport.

5. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents, tenint en
compte el que s'estableix en els punts anteriors.

6. Respecte al deslliurament de terres i enderrocs per part dels ciutadans es podrà efectuar de les
maneres següents:

a) El  servei  de  recollida  de  residus  domiciliaris,  mitjançant  un  element  contenidor
homologat, quan el volum de lliurament diari no sobrepasse els vint litres.

b) Directament en els contenidors d'obres col·locats en la via pública, contractats al seu
càrrec, respectant el que s’assenyala en la present ordenança.

c) Directament en els llocs d'abocament definitiu habilitats pels serveis municipals, situats
dins  o  fora  del  terme  municipal  de  Xàtiva,  amb pagament  previ  de  les  quotes
d'abocament que siguen procedents.

d) En tots els deslliuraments de terres i enderrocs anteriorment assenyalats, 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 17. Edificis en construcció.

Quan  es  tracte  d'edificis  en  construcció,  l'obligació  de  netejar  la  via  pública  en  tot  l'entorn
immediat  d’aquest  correspondrà  al  contractista  de  l'obra  o  al  titular  de  la  llicència  d'obres,
indistintament.

Article 18. Contenidors d'obra.

1. Queda terminantment prohibit depositar en la via pública, no delimitada 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 preceptiva quan els  materials  d'extracció  o
recollida excedisquen del volum d'un metre cúbic.

3. La col·locació de contenidors per a obres està subjecta a autorització municipal,  que serà
atorgada per l'òrgan competent per a la concessió de la llicència d'obres.

4. Els  contenidors  d'obra  només  podran  ser  utilitzats  pel  titular  de  la  llicència  d'obres
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corresponent i ha de constar visible el seu nom.

5. Les ordenances fiscals regularan el pagament de la taxa corresponent a la col·locació dels
contenidors per a obres en la via pública.

6. 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 l’acabament dels treballs a requeriment dels agents de l'autoritat, del
personal d'inspecció municipal quan estiguen plens, i hauran de ser tapats immediatament de
manera adequada, de manera que no es produïsquen abocaments a l'exterior de materials
residuals.

Els contenidors per a obres estan obligats en tot moment a presentar en el seu exterior de
manera perfectament visible el nom o raó social i  el  telèfon del propietari  o de l'empresa
responsable i el número d'identificació del contenidor. Els contenidors per a obres hauran de
ser pintats de colors que destaquen la seua visibilitat.

Els contenidors se situaran, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres i, en un altre
cas, en les voreres de les vies públiques quan aquestes tinguen tres o més metres d'amplària.

7. Les operacions d'instal·lació i retirada dels contenidors per a obres hauran de realitzar-se de
manera que no causen molèsties als ciutadans.

8. Els contenidors d'obres hauran d'utilitzar-se o manipular-se de manera que el seu contingut no
s'aboque en la via pública o no puga ser alçat o escampat pel vent. En cap cas el contingut de
materials residuals excedirà del nivell marcat com a límit superior.

9. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres haurà de deixar en perfectes condicions
de neteja la superfície de la via pública ocupada.

10. El titular de la llicència serà responsable dels danys causats al paviment de la via pública,  i
haurà de comunicar-los immediatament als serveis municipals en cas d'haver-se produït.

11. Els contenidors se situaran, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres i, en un altre
cas, en les voreres de les vies públiques quan aquestes tinguen tres o més metres d'amplària.

12. En tot cas hauran d'observar-se, en la seua col·locació, les prescripcions següents:

a) Se situaran preferentment davant de l'obra a la qual serveixen o tan prop d'aquesta
com siga possible.

b) Hauran  de  situar-se  de  manera  que  no  impedisquen  la  visibilitat  dels  vehicles,
especialment en els encreuaments, i s’hauran de respectar les distàncies establides per
als estacionaments per les normes reguladores de la circulació.

c) No podran situar-se en els passos de vianants ni davant  d’aquests, ni en els guals o
reserves  d'estacionament  i  parada,  excepte  quan  aquestes  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 podran ser col·locats totalment o parcialment sobre les tapes 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
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normals o en cas d'emergència.

e) Tampoc podran situar-se sobre les voreres l'amplària de les quals, deduït l'espai ocupat
per les tanques en el seu cas, no permeta una zona de lliure pas 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 2,75 metres en vies de només un sentit de circulació, o de 6 metres
en vies de doble sentit.

f ) Es prohibeix la col·locació en tot lloc no autoritzat i especialment es prohibeix a les
empreses propietàries dels contenidors la utilització de solars o descampats com a lloc
de magatzematge d’aquests o com a unitat de transferència dels enderrocs.

g) Seran col·locats, en tot cas, de manera que el seu costat més llarg estiga situat en
sentit paral·lel a la via pública.

h) Quan els  contenidors  estiguen situats  en la  calçada hauran  de col·locar-se  a  0,20
metres de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües superficials arriben
i discórreguen per l'escorredor fins a l'embornal més pròxim,  i haurà de protegir-se
cada contenidor com a mínim per tres cons de trànsit col·locats en la via pública en
línia obliqua pel costat del contenidor més pròxim al de la circulació.

i) En la vorera, hauran de ser col·locats al costat de la vorada sense que sobreïsquen
d'aquest.

j) Quan els contenidors hagen de romandre al carrer durant la nit,  hauran de portar
incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per a fer-los identificables.

k) És obligatori tapar els contenidors en finalitzar l'horari de treball.

Article 19. Obligacions de neteja en el transport de terres i enderrocs.

1. Els vehicles en què s'efectua el transport de terres i enderrocs reuniran les degudes condicions
per a evitar l'abocament del seu contingut sobre la via pública.

2. En  la  càrrega  dels  vehicles  s'adoptaran  les  precaucions  necessàries  per  a  impedir  que
s'embrute la via pública.

3. No es permet que els materials transportats sobrepassen els extrems superiors del recipient
contenidor. No es permet tampoc la utilització de suplements addicionals no autoritzats per a
augmentar les dimensions o la capacitat de càrrega dels vehicles contenidors.

4. Els materials transportats hauran de ser coberts o protegits de manera que no es desprenga
pols ni es produïsquen abocaments de materials residuals.

5. Els transportistes de terres i enderrocs estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram
de via afectat, en el cas que la via pública s'embrute a conseqüència de les operacions de
càrrega i transport.

6. També queden obligats  a retirar  en qualsevol moment,  i  sempre que siguen requerits  per
l'autoritat  municipal  o  inspecció  municipal,  les  terres  i  enderrocs  abocats  en  llocs  no
autoritzats.

7. Els  serveis  municipals  podran  procedir  a  la  neteja  de  la  via  afectada  i  a  la  retirada  dels
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materials  abocats  a  què  fan  referència  els  números  5  i  6  anteriors  i  s'imputaran  als
responsables  els  costos  corresponents  al  servei  prestat,  sense  perjudici  de  la  sanció
corresponent.

8. Quant al  que es disposa pel  número anterior,  seran responsables solidaris  els  empresaris  i
promotors de les obres i treballs que hagen originat el transport de terres i enderrocs.

9. La responsabilitat sobre el destí últim de les terres i enderrocs finalitza en el moment en què
aquests materials siguen rebuts i descarregats en els equipaments autoritzats a aquest efecte
pels serveis municipals.

Article 20. 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 el seu abocament en la via pública.

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

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

Article 21. 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,  depositant-se els residus generats per
aquesta  operació  en  bosses  homologades  en  els  contenidors.  El  titular  de  l'activitat  serà
responsable d'això.

Article 22. Tallers, garatges de vehicles i manteniment de vehicles en establiments i indústries.

1. Estan obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de tracció mecànica, els
responsables dels  establiments  i  indústries  que els utilitzen per al  seu servei,  especialment
quan es refereix als abocaments d'olis, greix o productes similars.

2. Aquesta obligació afectarà també els espais habitualment utilitzats per a l'estacionament, així
com els seus accessos, de camions, camionetes, autocars de lloguer o similars, i seran els seus
propietaris o titulars responsables de la neteja dels espais ocupats.

3. Els concessionaris de guals i titulars de tallers estan obligats a mantindre nets els accessos a
l'aparcament, especialment referent a greixos despresos dels vehicles.

4. Les empreses de transports públics cuidaran de mantindre completament netes de greixos i
olis les parades fixes, especialment a principi i final de trajecte.

CAPÍTOL III. DE LA NETEJA, TANCAT I MANTENIMENT DE SOLARS.

Article 23. Obligació genèrica.

Els  propietaris  de  tota  classe  de terrenys  hauran de mantindre'ls  en  condicions  de seguretat,
salubritat i adorn públic.
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Article 24. Obligació específica i exempcions per als solars.

1. Tot solar haurà de tancar-se pel seu propietari, que, així mateix, haurà de mantindre'l lliure de
deixalles i residus i en les degudes condicions d'higiene, salubritat i adorn públic.

2. La  prescripció  anterior  inclou  l'exigència  de  la  desratització  i  desinfecció  dels  solars  en
col·laboració amb l'Ajuntament.

3. Es podrà eximir de l'obligació de neteja i  tancament als propietaris  o propietàries 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  i  informe  previ
d'autorització d'aquests.

4. És potestat de l'Ajuntament la inspecció i realització subsidiària en el seu cas dels treballs als
quals  es  refereixen  els  números  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  tancament, i en absència manifesta
dels seus propietaris o propietàries, serà potestat de l'Ajuntament, prèvia autorització judicial si
escau, l'enderrocament de la tanca dels solars de propietat privada quan per motiu d'interés
públic, es faça necessari aquest enderrocament per a aconseguir l'accés.

6. Els  serveis  municipals  imputaran  als  propietaris  els  costos  de  l'enderrocament  a  què  fa
referència el número 5 anterior, així com els de reconstrucció de la part de tanca afectada.

Article 25. Característiques del tancat.

El  tancat 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.

Les  persones  propietàries  de  solars  que  decidisquen  envoltar  o  tancar els  solars  s'ajustaran
escrupolosament en la seua execució a les determinacions recollides en la present ordenança.
L'Ajuntament, justificadament i per necessitat de seguretat, higiene i adorn, podrà exigir així mateix
que es tanquen solars enfront de camins o vials de titularitat pública.

Article 26. Terrenys i solars afectats pel planejament urbanístic.

1. Tractant-se  de  finques  afectades  pel  planejament  urbanístic  i  mitjançant cessió  dels  seus
propietaris per a ús públic (zones afectades per a ser utilitzades com a via pública o com a
zones d'ús comunitari)  l'Ajuntament, una vegada sentits  els interessats, podrà fer-se càrrec
totalment o parcialment del manteniment de les condicions objecte de l'article 24 precedent,
mentre no es porte a terme el tràmit expropiatori.

2. En el supòsit previst en l'apartat 1 anterior, l'Alcaldia, en exercici de les seues facultats, resoldrà
d'acord amb l'interés ciutadà.

CAPÍTOL IV. REPERCUSSIONS EN LA NETEJA RESPECTE A LA TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS
EN LA VIA PÚBLICA
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Article 27. 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  produïda  per  animals  de  la  seua
pertinença.

2. En absència del propietari, serà responsable subsidiari la persona que conduïsca l'animal en el
moment de produir-se l'acció que va causar la brutícia o mal.

3. Davant una acció que cause brutícia en la via pública produïda per un animal,  els  agents
municipals estan facultats en tot moment per a:

a) Exigir al propietari o tenidor 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.

b) Sancionar al responsable per incompliment d'aquest reglament.

Article 28. Obligacions especials sobre les deposicions i excrements dels animals.

1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos i 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 recollir 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 residus domiciliaris.

b) Depositar els excrements dins de bosses impermeables, perfectament tancades, en les
papereres i altres elements de contenció indicats pels serveis municipals.

CAPÍTOL V. DE LA NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC RESPECTE A L’ÚS COMÚ ESPECIAL I PRIVATIU I DE
LES MANIFESTACIONS PÚBLIQUES AL CARRER

Article 29. 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, com ara bars, cafés, quioscos, parades de venda i
similars,  estan obligats  a  mantindre  en les  degudes  condicions  de neteja  tant  les  pròpies
instal·lacions com l'espai urbà sotmés a la seua influència. En cas de  parades de venda no
fixes, es regularan pel que es disposa en l'Ordenança Municipal  Reguladora de la Venda no
Sedentària.

3. L'Ajuntament  podrà  exigir  als  titulars  expressats  en  el  número  2  anterior  la  col·locació
d'elements  homologats  per  a  la  contenció  dels  residus  produïts  pel  consum en  els  seus
establiments, i els correspondrà, així mateix, el manteniment i la neteja d'aquests elements.
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4. L'Ajuntament, a proposta dels serveis municipals, establirà el  nombre i model de papereres i
altres elements similars a instal·lar pels titulars d'activitats en la via pública.

5. L'incompliment  d'aquestes  obligacions,  a  més  de  la  imposició  de  sancions,  implicarà  la
revocació automàtica de l'autorització per a l'aprofitament privatiu o l'ús comú especial.

Article 30. Obligacions de neteja en l'organització d'actes públics.

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

2. A  l'efecte  de  la  neteja,  els  organitzadors  estan  obligats  a  informar  l'Ajuntament  del  lloc,
recorregut i horari de l'acte públic a celebrar, sense perjudici de la sol·licitud de l'oportuna
llicència.  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 d’aquests fora 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  per
aquests.

Article 31. Elements publicitaris.

1. La concessió de l'autorització per a la col·locació o distribució de qualsevol element publicitari
portarà implícita  l'obligació  del  responsable  de netejar  els  espais  de  via pública que amb
l'activitat s'hagen embrutat i de retirar dins del termini autoritzat tots els elements publicitaris
que s'hagen utilitzat i els seus corresponents accessoris.

2. Per a la col·locació o distribució en la via pública de qualsevol element publicitari l'Ajuntament
exigirà la constitució de fiança o aval bancari per la quantia corresponent als costos previsibles
de neteja i retirada de la via pública dels elements que pogueren causar brutícia.

CAPÍTOL VI. DE LA COL·LOCACIÓ DE CARTELLS, PANCARTES, PINTADES I DISTRIBUCIÓ DE FULLS
VOLANTS EN LA VIA PÚBLICA.

Article 32. Normes generals.

1. Es prohibeixen les pintades i col·locació de cartells i rètols excepte en els llocs que s'assenyalen
a aquest efecte.

2. La col·locació de cartells i rètols en la via pública sense autorització donarà lloc a la imposició
de sancions i imputació als responsables dels costos dels treballs de neteja.

3. Les pancartes, cartells i rètols hauran de ser retirats pels interessats tan prompte com haja
caducat el termini per al qual van ser autoritzats.  Si no es fa així, seran retirats pels  serveis
municipals,  i  s’imputarà als  responsables  els  costos  corresponents  al  servei  prestat,  sense
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perjudici de la imposició de la sanció corresponent.

4. La col·locació de pancartes, cartells i rètols en la via pública sense autorització donarà lloc a la
imposició de sancions als responsables per l'autoritat  municipal. Així mateix serà objecte de
sanció el llançament no autoritzat de fulls volants en la via pública.

Article 33. Excepcions.

Es prohibeix tota classe de pintades en la via pública, tant sobre els seus elements estructurals,
calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i façanes. S'exceptuen les pintures murals de
caràcter artístic realitzades sobre les tanques dels solars, per a les quals serà necessària la prèvia
autorització del seu propietari i l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Article 34. Condicions particulars.

1. Aquelles activitats (circs, teatres ambulants, etc.) que, per les característiques especials del seu
desenvolupament,  utilitzen la via pública o s'hi  anuncien,  es veuran obligades a depositar,
abans de l'inici  de l'activitat,  una fiança que garantisca les  responsabilitats  derivades de la
deterioració de la via pública.

2. Si, finalitzada l'activitat i efectuats els treballs de neteja i recollida per part de l'Ajuntament, el
cost dels mateixos és superior a la fiança exigida, l'import de la diferència haurà de ser abonat
pels titulars de l'activitat.

TÍTOL III. DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Article 35. Normes generals.

1. D'acord amb el  que es  disposa en el  número 1  de l'article  1,  el  present  títol  regularà les
condicions  en  les  quals  l'Ajuntament  prestarà  i  l'usuari  utilitzarà  els  serveis  destinats  a  la
recollida dels residus domèstics i assimilables generats en el municipi.

2. Té la categoria d'usuaris a l'efecte de prestació d'aquests serveis tots els veïns i habitants del
terme municipal de Xàtiva, els qui els utilitzaran d'acord amb les disposicions vigents.

Article 36. Activitats i operacions de gestió de residus

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

Aquestes activitats  impliquen 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 duran 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
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provocar  incomoditats  pel  soroll  o les  olors  i  sense  atemptar  contra  els  paisatges  i  llocs
d'especial interés.

Els residus poden ser gestionats pels productors o posseïdors en els propis centres que es
generen  o  en  plantes  externes,  i  queden 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 què es tracte.

Article 37. 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 es desenvolupa a
l'empara de 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 Xàtiva podrà aprovar, en l'àmbit de les seues competències, un Pla Local de
Gestió  de  Residus  Domèstics  i  Assimilables,  de  conformitat  amb  el  que  es  preveu  en  la
normativa vigent en aquesta matèria.

Article 38. Classificació del servei de recollida.

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

2. La recollida ordinària es prestarà per l'Ajuntament sense que siga necessari un avís previ per
part del productor de residus.

3. L'Ajuntament  realitzarà  la  recollida  ordinària  de  les  diferents  fraccions  de  residus  de
competència municipal mitjançant una o diverses de les següents modalitats:

• Contenidors instal·lats en la via pública.

• Recollida porta a porta.

• Recollida  mitjançant  contenidors  de  propietat  i  ús  exclusiu  instal·lats  a  l'interior
d'habitatges,  establiments  comercials,  establiments  en  els  quals  es  desenvolupen
activitats del canal HORECA, residències de la tercera edat, edificis de gestió pública o
publicoprivada o altres establiments d'afluència de població.

• Recollida selectiva comercial porta a porta.

• Lliurament de l'usuari en punts habilitats per l'Ajuntament per al depòsit de residus
domèstics.

• Recollida  dels  residus  depositats  en  àrees  d'aportació  amb identificació  d'usuari  o
sense.

4. El règim de recollida especial es prestarà per l'Ajuntament en cas que l'usuari ho sol·licite de
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manera expressa. Aquest servei es prestarà per a la recollida dels residus següents:

a) Mobles i estris.

b) Animals domèstics morts.

c) Restes vegetals generades en les activitats de sega, poda i altres activitats de jardineria
realitzades per particulars.

d) Uns altres que expressament determine l'Ajuntament.

5. L'Ajuntament  definirà  el  tipus  de  recollida  ordinària  que  es  farà  en  les  zones  en  què
prèviament s'haja dividit el municipi.

6. Els projectes d'urbanització hauran de definir la tipologia de recollida de residus en funció de
la zona del municipi on es troben i, si és el cas, la ubicació dels contenidors de residus, i es
poden preveure  i  definir  espais  privats  per  a  situar  contenidors  de  propietat  privada i  ús
exclusiu, on han de fer la recollida els serveis municipals. A aquest efecte, s'haurà de donar
compliment al que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació en el seu Document Bàsic HS 2. El
magatzem de contenidors d'edifici haurà de ser accessible al personal de recollida de residus
de l'Ajuntament i el seu manteniment i neteja ha de ser assumit pels propietaris.

7. En aquelles  situacions  considerades  com d'emergència  o  força major  on no siga possible
prestar el servei de recollida de manera normal, i prèvia constatació, declaració i comunicació
per l'Ajuntament, es podrà alterar o suspendre temporalment el servei. En aquests casos, els
usuaris han d'abstindre's de depositar els seus residus fins al moment en què es normalitze el
servei  o fins que es dicten,  en cada cas,  les instruccions oportunes.  En cap cas l'aplicació
d'aquestes excepcions donarà dret a indemnització o reducció de la taxa de residus.

Article 39. Responsabilitat administrativa.

1. A l'efecte del que s'estableix en la present  ordenança, els residus tindran sempre un titular
responsable, qualitat que correspondrà al productor, posseïdor o gestor d'aquests.

2. Només quedaran exempts de responsabilitat administrativa els qui cedisquen els residus a
l'Ajuntament o a gestors autoritzats i sempre que el lliurament 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  en el marc de la present ordenança. En el  cas de lliurament a gestors
autoritzats  la  cessió  ha de constar  en document  fefaent,  segons  el  que es  preveu en la
normativa d'aplicació.

3. La responsabilitat serà solidària en els supòsits següents:

a) Quan el posseïdor o el gestor de residus faça el seu lliurament a persona física o jurídica
diferent 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 fora possible determinar el grau de participació de les
diferents persones físiques o jurídiques en la realització de la infracció.
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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 Xàtiva únicament respondrà quan el mal efectivament causat esdevinga 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 40. Responsabilitat dels productors i posseïdors de residus.

1. Els productors i posseïdors inicials dels residus domèstics generats en domicilis i establiments
comercials  són  responsables  d'entregar-los  a  l'Ajuntament  per  a  la  seua  correcta  gestió
d'acord amb el que es preveu en la present ordenança. La seua responsabilitat conclou quan
els hagen entregats 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. A aquest fi hauran de:

a) Mantindre els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre es troben
en el seu poder.

b) Entregar els residus en condicions adequades de separació per fraccions la recollida
dels quals no siga realitzada pel servei de recollida de residus municipal, als gestors de
residus, d'acord amb el que dispose la normativa aplicable, o acollir-se, en el seu cas,
al servei especial establit per l'Ajuntament.

c) Disposar del document acreditatiu de la correcta recollida i gestió de residus, en cas de
lliurament 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 del cost real d'aquesta.

CAPÍTOL II. DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Secció 1a. Principis generals.

Article 41. Gestió dels residus municipals per les entitats locals.

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

2. L'Ajuntament de Xàtiva, en l'àmbit  de les seues competències, estarà obligat a complir els
objectius de reducció, separació en origen, i posterior valorització fixats en els corresponents
plans locals i autonòmics de residus, i fomentarà la prevenció, el reciclatge i la reutilització dels
residus municipals originats en el seu àmbit territorial.

3. L'Ajuntament  de  Xàtiva  podrà  obligar  als  productors  i  posseïdors  de  residus  municipals
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diferents  als  generats  en els domicilis  particulars,  i  especialment als  productors  de residus
d'origen  industrial  no  perillós,  a  gestionar-los  per  si  mateixos  o  a  entregar-los  a  gestors
autoritzats.

Article 42. El servei de recollida.

El servei de recollida comprén les actuacions següents:

a) En el seu cas, l'acostament dels contenidors de residus als vehicles de recollida, buidatge i
devolució d’aquests als seus punts originaris.

b) La descàrrega i buidatge dels residus dels punts de recollida en els vehicles de recollida.

c) El transport i la descàrrega dels residus en les instal·lacions de gestió adequades. La fracció
resta serà transportada a planta de transferència o planta de tractament finalista. Per part
seua, la fracció orgànica serà traslladada a planta de valorització.

d) En el cas concret del servei de recollida separada d'envasos lleugers, paper i cartó, vidre,
tèxtil, oli de cuina usat i bolquers i altres productes d'higiene íntima el transport fins als
centres  de  separació  i  classificació  o,  en  el  seu  cas,  directament  als  de  reciclatge  o
valorització.

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

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

g) El manteniment, rentada i reposició dels vehicles de recollida.

Secció 2a. Recollida ordinària de residus.

Article 43. Prestació del servei.

1. Per  a  la prestació  del  servei  de recollida ordinària de residus,  l'Ajuntament,  en funció  del
sistema de recollida de cada fracció de residus, aportarà els contenidors,  cubells,  mitjans i
instal·lacions que resulten necessaris en cada cas, per a la recollida selectiva de les diferents
fraccions de residus, i es farà càrrec del manteniment, neteja i reposició, quan siga necessari,
dels contenidors.

2. Els contenidors, cubells i mitjans de recollida aniran degudament identificats i els contenidors
de fraccions de recollida selectiva seran del color diferenciat corresponent.

3. L'Ajuntament instal·larà en els contenidors i cubells sistemes que permeten el registre de dades
que aporten informació que servisca per a fer un seguiment de l'ús del servei de recollida
selectiva per part dels usuaris i es farà càrrec tant del manteniment com de la gestió de les
dades generades.

4. En el cas d'establiments on es realitzen activitats econòmiques que s'hagen acollit al servei
municipal  de  recollida,  d'acord  amb el  que  s'estableix  en  l'article  59,  l'Ajuntament  podrà
obligar, en funció del volum de residus generats de cada fracció per a la qual s'utilitze el servei
municipal,  a  l'adquisició  i  utilització  de  contenidors  per  a  la  recollida  separada  amb  les
característiques  establides  per  l'Ajuntament  perquè  siguen  compatibles  amb  el  servei  de
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recollida.

5. En qualsevol de supòsits anteriors, l'Ajuntament determinarà la ubicació en la via pública dels
punts de recollida i, en el seu cas, dels diferents contenidors, d'acord amb criteris d'eficiència,
econòmics,  organitzatius,  de proximitat i  accessibilitat  per als  usuaris  i  de salut i  seguretat
pública.

Article 44. Recollida d'envasos lleugers.

1. Els residus d'envasos lleugers que tinguen la consideració de residus domèstics, entenent per
aquests els envasos de plàstic (incloses les bosses de plàstic d'un sol ús), de metall (fèrric o
alumínic, particularment llandes de conserva i llandes de begudes) així com brics, hauran de
depositar-se pels ciutadans i usuaris en els contenidors o sistemes equivalents identificats a
aquest fi  o,  en  el  cas  del  sistema  porta  a  porta,  en  les  bosses  o  mitjans  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 i aclarir amb caràcter previ aquests recipients a fi d'eliminar-los i
facilitar la seua selecció i reciclatge posterior.

Article 45. Recollida de paper i cartó.

1. Els residus de paper i cartó nets que tinguen la consideració de residus domèstics, hauran de
depositar-se, el més plegats possible, en el contenidor o sistema equivalent identificat a aquest
fi o, en el cas del sistema porta a porta, en les bosses o mitjans definits per l'Ajuntament. En
particular les caixes de cartó grans seran tallades i doblegades de manera adequada per a la
seua introducció i disposició en els contenidors.

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

3. Els comerços per als quals es realitze 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, i haurà de presentar-se plegat.

Article 46. Recollida de vidre.

1. Els residus de vidre que tinguen la consideració de residus domèstics hauran de depositar-se
en els contenidors o sistemes equivalents identificats amb el color verd a aquest fi.

2. Abans de depositar-los, tant els ciutadans com el conjunt d'establiments per al consum directe
(canal HORECA) hauran de buidar aquests recipients a fi 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 o
sistema equivalent. Quan l'element  a  separar  siga d'un altre  material,  es  depositarà en el
contenidor de restes o en el de bioresidus, en cas que siga biodegradable.
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Article 47. Fracció orgànica (bioresidus).

1. Els bioresidus, o residus de fracció orgànica, com ara restes de menjar i restes verdes, hauran
de depositar-se en els contenidors o sistema equivalent identificats a aquest fi.

2. Els  grans  productors  de  residus  en  mercats,  comerços  o  serveis,  disposaran  de  mitjans
específics de recollida separada per a aquesta fracció, a través del servei municipal o a través
de gestor autoritzat, tal com s'estableix en l'article 59.

3. A més, els bioresidus que es generen amb motiu de la celebració d'esdeveniments públics o
festius,  podran  depositar-se  en  els  contenidors  habilitats  a  aquest  efecte  segons  el  que
s'estableix en l'article 56 d'aquesta ordenança.

4. Es  promourà  el  compostatge  en  els  domicilis,  mitjançant  compostadors individuals,  i  el
compostatge  comunitari,  ja  siga  en  compostadors comunitaris o  en  illes  de  compostatge
comunitari subjectes a l'Ordre 18/2018, de 15 de maig per la qual es regulen les instal·lacions
de compostatge comunitari en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. A aquests efectes,
l'Ajuntament de Xàtiva podrà establir les mesures de foment que considere oportunes per a
l'impuls d'aquesta activitat, així com els requisits per al seu desenvolupament.

Article 48. Olis de cuina usats.

1. Està prohibit abocar olis usats pels desguassos.

2. Els olis vegetals usats generats a conseqüència del consum domèstic s'hauran de depositar en
envasos de plàstic tancats, en el contenidor identificat per a  aquest fi  o en l'ecoparc fix o
mòbil.

3. Els titulars d'establiments del canal HORECA hauran de disposar de contenidors adequats per
a l'emmagatzematge d'olis de cuina usats de manera separada de la resta de residus i hauran
d'entregar-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 major
eficiència i eficàcia en la gestió dels residus, la incorporació obligatòria d'aquests productors a
aquest sistema, d'acord amb el que s'estableix en l'article 59 d'aquesta ordenança.

Article 49. Roba i sabates usades.

Els residus tèxtils (roba, calçat usat i altres tèxtils de la llar) que tinguen la consideració de residus
domèstics, s'hauran de depositar en algun dels punts següents per a la seua valorització posterior:

a) En el contenidor senyalitzat a aquest fi situat en la via pública.

b) En l'ecoparc fix o mòbil.

c) En els locals d'entitats públiques o privades, sempre que aquestes entitats hagen sigut
prèviament  autoritzades  per  l'Ajuntament  per  a  la  recollida  de  roba  i  calçat  usats
mitjançant  sol·licitud  motivada  i  justificada  sense  perjudici  de  la  resta  d'exigències
requerides  en  la  Llei  22/2011  en  relació  amb  la  recollida  i,  en  el  seu  cas,  tractament
d'aquests residus.
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Article 50. Residus de medicaments i els seus envasos.

Els medicaments caducats o en desús, les restes de medicaments i els seus envasos podran ser
entregats pels seus posseïdors en els diferents punts de recollida SIGRE  instal·lats en les oficines de
farmàcia adherides al sistema, o qualsevol altre sistema integrat de gestió que es cree a l'efecte de
garantir la correcta gestió mediambiental dels envasos i restes de medicaments que es generen en
les llars.

Article 51. Piles i bateries.

Els posseïdors de residus de piles i bateries hauran de depositar-los en:

a) Els contenidors degudament senyalitzats que es podran localitzar, entre altres ubicacions,
en la via pública, en els distribuïdors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10,2 del
Reial Decret 106/2008 i modificacions introduïdes pel Reial Decret 710/2015, i en els centres
comercials que col·laboren en la seua recollida amb l'Ajuntament.

b) En l'ecoparc fix o mòbil.

Article 52. Fracció Resta.

1. Els residus generats que tinguen la consideració de residus domèstics i  que no es recullen
separadament d'altres fraccions de les quals es recullen en aquesta  ordenança, i que no es
poden entregar en l'ecoparc i que, per tant, es denominen fracció resta, hauran de depositar-
se  en els  contenidors  o  sistemes equivalents  identificats  a  aquest fi,  d'ús  col·lectiu  o  d'ús
exclusiu.

2. Particularment, entre els residus a depositar en aquesta fracció resta, es troben les cendres i
escòries  generades  a  conseqüència  de  barbacoes  i  el  funcionament  de  les  calderes  de
biomassa  o  carbó  vegetal  utilitzades  en  domicilis  particulars.  Queda  prohibit  el  depòsit
d'aquests  residus  fins  que  no  estiguen  totalment  freds,  així  com  el  depòsit  de  brases
incandescents.

3. La  fracció  Resta  haurà  de  ser  depositada  en  bosses  impermeables  prou  resistents  que
impedisquen els abocaments. Si a conseqüència d'una deficient presentació dels residus es
produïren abocaments, l'usuari causant serà responsable de la brutícia ocasionada en la via
pública.

4. Queda prohibit depositar residus en forma líquida o susceptibles de liquar-se.

5. Els residus de bolquers i productes d'higiene íntima es recolliran amb aquesta fracció mentre
no es garantisca un adequat tractament en les instal·lacions del COR.

6. La  recollida  separada  dels  residus  de  bolquers  i  productes  d'higiene  íntima  vindrà
condicionada  a  la  possibilitat  del  seu  tractament  diferenciat  en  les  instal·lacions  del  COR,
d'acord amb el que s'estableix en l'article 24.1 del Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel
qual s'aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

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

8. Per a la correcta gestió dels RCD generats en les obres menors subjectes a control municipal
mitjançant llicència d'obres, l'Ajuntament podrà establir l'abonament d'un depòsit al promotor
de l'obra d'acord amb el que s'establisca en l'ordenança municipal corresponent. 

Article 53. Excrements.

El conductor d'un animal, amb excepció de les persones invidents que siguen titulars de gossos
guia, haurà de recollir les deposicions evacuades per aquest en la via pública i els espais públics i
depositar-les en els contenidors identificats a aquest fi.

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

Article 54. Depòsit de residus

Els productors de residus que siguen usuaris del servei de recollida municipal estan obligats a:

1. Reduir el volum dels residus i depositar-los de tal manera que s'aprofite la capacitat de les
bosses, cubells i contenidors.

2. Entregar els residus mitjançant els elements homologats que l'Ajuntament, mitjançant decret
d'Alcaldia, estableix. En cap cas s'autoritza el deslliurament  d’aquests a granel o en paquets,
caixes,  bosses  o  similars  no  homologats,  llevat  que  l'autoritze  expressament  el  Ple  de
l'Ajuntament.

3. Entregar als serveis de recollida domiciliària, tots els elements homologats que continguen
residus  perfectament  lligats  de  manera  que  no  es  produïsquen  abocaments  de  materials
residuals.

4. Separar correctament els residus en origen d'acord amb les fraccions que s'estableixen en la
present  ordenança,  i  depositar-los  en  els  contenidors,  llocs,  calendari  i  horaris  establits  a
aquest efecte. En el seu cas, traure els contenidors o  cubells a la via pública per a la seua
recollida pel servei públic en el calendari, horari i lloc establit per l'Ajuntament.

5. Els usuaris hauran de segregar les següents fraccions de residus:

a) Vidre.

b) Envasos lleugers (envasos de plàstic, de metall o de cartó per a begudes tipus bric).

c) Paper i cartó (envasos de paper-cartó i paper no envàs).

d) Bioresidus (matèria orgànica).

e) Olis vegetals usats.

f ) Roba i sabates usades.

g) Residus de medicaments i els seus envasos.

h) Piles.

i) Fracció Resta.
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j) Animals morts.

k) Voluminosos: mobles i estris.

l) Residus d'aparells elèctrics i electrònics i, en el seu cas, segons categories.

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

n) Residus de construcció i demolició procedents d'obres menors.

o) Residus sanitaris assimilables a municipals.

p) Podes i altres residus de jardineria (bioresidu, entenent-lo de conformitat amb l'article
3.g) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, defineix bioresidu
com:  “residu  biodegradable  de  jardins  i  parcs,  residus  alimentosos  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).

q) Residus de bolquers i productes d'higiene íntima, a partir del moment en el qual  es
garantisca la correcta gestió  d’aquests en plantes específiques o línies de tractament
separades en les instal·lacions ja existents.

6. El ciutadà o ciutadana podrà consultar, per a dur a terme una correcta separació dels residus,
la  Guia per a la correcta separació de residus inclosa en el Pla Local de Gestió de Residus
Domèstics i Assimilables de Xàtiva, la Guia de separació de residus que elabore el COR-V5 o la
informació disposada en la pàgina web del COR a aquests efectes (apartat: Residu al teu lloc),
o el material divulgatiu i informatiu que l'Ajuntament elabore per a facilitar la separació en
origen dels residus domèstics i assimilables.

7. Depositar els residus o desaprofitaments generats en la via o en àrees de gaudi públic (parcs,
jardins, etcètera), en les papereres o en els contenidors habilitats a aquest efecte. Si no n’hi ha,
hauran de depositar-los en els contenidors o llocs habilitats més pròxims, segons el seu tipus i
naturalesa.

8. Davant la presència d'un contenidor ple, hauran d'abstindre's d'efectuar els depòsits de residus
en aquest contenidor concret o en la via pública,  i  en aquest cas hauran d’esperar al seu
buidatge. Si es donara aquesta circumstància es recomana que es comunique la situació al
telèfon o contacte habilitat per l'Ajuntament perquè es puguen ajustar correctament els serveis
de recollida.

9. Els productors de residus comercials no perillosos o domèstics industrials que no utilitzen el
servei  de  recollida  municipal  d'acord  amb  l'article  7  de  la  present  ordenança,  hauran
d'acreditar documentalment a l'Ajuntament la correcta gestió  d’aquests residus mitjançant el
document acreditatiu de la correcta recollida i tractament d'aquests residus.

10. Els ciutadans comunicaran a l'Ajuntament l'existència de residus abandonats en la via o espais
públics,  com  ara  vehicles  abandonats,  mobles,  animals  morts,  residus  de  construcció  i
demolició, etc.

11. Els residus domèstics de caràcter perillós com ara bateries, piles, radiografies, fluorescents i
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similars s'entregaran independentment en els ecoparcs o en els contenidors específics establits
a aquest efecte. En el marc de les actuacions d'informació, sensibilització i educació que es
desenvolupen  d'acord  amb  l'article  55  de  la  present  ordenança,  l'Ajuntament  prestarà
informació a la ciutadania sobre la identificació i les característiques dels residus domèstics de
caràcter  perillós,  així  com  la  manera  d'entregar-los  i  els  avantatges  de  la  seua  recollida
separada per a minimitzar els seus efectes sobre la salut humana i el medi ambient.

12. En qualsevol cas, l'Ajuntament de Xàtiva podrà disposar que els residus municipals se separen
en  unes  altres  o  més  fraccions  amb  l'objectiu  d'obtindre  una  millor  gestió,  a  efectes
mediambientals, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent.

13. L'Ajuntament farà públiques les condicions de prestació del servei i, especialment, les relatives
als calendaris i horaris de depòsit i recollida de les diferents fraccions de residus, condicions i
punts de lliurament,  així  com qualsevol altra que estime convenient per al  correcte ús del
servei.

14. En  l'àmbit  de  les  seues  competències,  l'Ajuntament  podrà  desenvolupar  plans  locals  de
residus, l'acord amb el que s'estableix en el PIRCVA.

Article 55. Accions de sensibilització, comunicació i informació sobre recollida separada de residus.

1. L'Ajuntament farà públiques les condicions de prestació del servei de recollida separada de
residus i, especialment, les relatives als dies i  horaris  de depòsit  i  recollida de les diferents
fraccions de residus,  condicions i  punts  de lliurament,  així  com qualsevol  altra  que estime
convenient per al correcte ús del servei.

2. L'Ajuntament  promourà  la  realització  de campanyes  i  un altre  tipus  d'actuacions  per  a  la
sensibilització, educació i informació en matèria de recollida separada de residus.

3. Sense  perjudici  del  que  s'indica  en  el  punt  anterior,  l'Ajuntament  realitzarà  igualment
campanyes,  conformes  amb  les  que realitzen  altres  administracions  i  organismes  públics
competents, per a conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre les conseqüències negatives
per al medi ambient del consum excessiu de bosses de plàstic d'un sol ús, i altres productes
plàstics, i  dels efectes del seu abandó, així  com per a informar sobre els canvis en l'ús de
bosses de plàstic  derivades del  Reial  Decret  293/2018,  de 18 de maig,  sobre reducció del
consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors.

4. Per al desenvolupament de les actuacions assenyalades en els punts anteriors, l'Ajuntament
podrà, entre altres mesures, signar convenis i acords de col·laboració amb entitats públiques i
privades com ara universitats, organitzacions sense ànim de lucre que tinguen per objecte la
protecció  ambiental,  sistemes  de  responsabilitat  ampliada  del  productes  i  associacions
empresarials.  A  més,  l'Ajuntament  haurà  de  disposar  com a  mínim de  tres  educadors  o
educadores ambientals a jornada completa.

5. Les tasques d'educació ambiental hauran de coordinar-se amb les  que desenvolupe el COR
però no podran substituir-se o ser substituïdes per aquestes.

6. L'Ajuntament, a fi de promoure la millora en la recollida separada de residus i aconseguir els
objectius establits,  informarà en les campanyes i actuacions de sensibilització i informació i
mitjançant  la  seua  pàgina  web  i  altres  canals  de  difusió  disponibles,  tant  de  les  dades
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d'evolució dels objectius de recollida selectiva de les diferents fraccions, com del tractament
final que es dona als residus recollits de manera selectiva.

Article 56. Gestió de residus en esdeveniments públics.

1. En l'organització d'esdeveniments públics de caràcter puntual que, a criteri de l'Ajuntament,
impliquen la concentració d'un elevat nombre de persones, resultarà obligatori elaborar un pla
per a la prevenció i  adequada gestió dels residus que es generen durant la celebració de
l'esdeveniment.

2. El pla a què es fa referència en el punt anterior haurà d'incloure, com a mínim:

a) Les mesures que es preveuen per a reduir, en la mesura que siga possible, la quantitat
d'envasos produïts mitjançant la incorporació d'envasos reutilitzables.

b) El nombre, tipus i ubicació dels contenidors, o sistemes equivalents, necessaris, que es
calcularà tenint  en compte el  nombre de persones que es preveu que  acudiran  a
l'esdeveniment i  la  quantitat  de residus que es preveja que es generaran de cada
fracció de la recollida separada obligatòria, de manera que puguen ser retirats pels
serveis de recollida sense que siga necessari fer cap separació posterior.

3. Aquesta mesura s'aplicarà amb motiu de la celebració de qualsevol esdeveniment públic dels
que es defineixen en l'article 4 d'aquesta ordenança.

4. L'Ajuntament exigirà i informarà de les obligacions previstes en aquest article i en l'article 15 de
la present ordenança en les comunicacions o en l'atorgament de les llicències i permisos o
altres  instruments  d'intervenció  administrativa  municipal  que,  d’acord  amb la  normativa
aplicable, resulten exigibles per a la celebració de l'esdeveniment.

Secció 3a. Règim de recollida especial de residus.

Article 57. Residus de construcció i demolició procedents d'obres menors.

Els  residus  i  enderrocs  de  construcció  i  demolició  procedents  d'obres  menors  de  reparació
domiciliària (entenent per aquests els definits en l'article 2.d del Reial Decret 105/2008) s'hauran de
depositar segregats per materials en bosses resistents, i es podran entregar aquests per a la seua
correcta gestió, en funció del tipus de residu:

a) a gestor autoritzat, o

b) en l'ecoparc. En aquest cas el lliurament podrà estar limitada en quantitat d'acord amb
el  que  s'estableix  per  l'ordenança vigent  reguladora  de  l'ús  i  funcionament  dels
ecoparcs  gestionats pel COR.

S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de llicència d'obra menor la declaració responsable del promotor
on  es  compromet  a  gestionar  els  RCD  produïts  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  aquesta
Ordenança.

No obstant el que s'estableix en els apartats anteriors, els RCD i enderrocs que continguen amiant
i  els  parallamps  radioactius  retirats  de  domicilis  particulars,  hauran  d'entregar-se  a  gestor
autoritzat d'acord amb el que s'estableix en la normativa sectorial corresponent.
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Article 58. Residus de construcció i demolició procedents d'obres majors.

1. Els residus de construcció i demolició procedents d'obres majors no són considerats com a
residus domèstics i assimilables a domèstics, i per tant, no és competència municipal la gestió
d'aquests.  No obstant  això,  en  el  tràmit  de  les  llicències  urbanístiques  d'obra  major,  serà
obligatòria l'aportació de la documentació següent:

a) Amb anterioritat  a l'inici  de les obres, el promotor presentarà a l'Ajuntament l'acta
signada per la direcció facultativa d'aprovació de l'Estudi de Gestió de RCD amb el
contingut exigit en l'article 4.1 del Reial Decret 105/2008, que regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició, o normativa posterior que el regule.

b) Per a l'obtenció de la llicència de primera ocupació o, en el cas d'obres vinculades a
una activitat,  d'obertura, s'ha d'aportar un certificat emés pel tècnic director de les
obres de les quantitats finalment produïdes de residus separats per tipologia (codi LER)
i destí final de cadascuna d'elles. El certificat s'emetrà d'acord amb la documentació
prevista en l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició, o normativa posterior que el regule. La recuperació
de la fiança depositada queda condicionada a la presentació d'aquest certificat.

2. En el cas d'obres subjectes a llicència d'obra major que no requerisquen la llicència posterior
de primera ocupació o d'obertura, es condicionarà la llicència a la presentació, una vegada
finalitzades les obres, del certificat esmentat en l'apartat 1b, amb l'advertiment que, si no es
presenta,  es  revocarà  la  llicència,  que  quedarà  sense  efecte,  i  s'iniciarà  el  corresponent
expedient sancionador.

Article 59. Recollida de residus comercials, industrials i de serveis.

1. Els productors de residus de competència municipal que siguen generats a conseqüència de
l'exercici  d'activitats  econòmiques,  inclosos  els  residus  sanitaris  de  competència  municipal,
hauran  de  gestionar-los  d'alguna de les  següents  maneres  que  quedaran  definides  en la
llicència d'obertura de l'activitat:

a) Mitjançant la utilització d'algun dels mètodes de recollida previstos en l'article 38, en
funció del tipus de residu de què es tracte i tal com indique l'Ajuntament.

b) Mitjançant  el  seu lliurament a un gestor autoritzat i  acreditant-ho documentalment
davant l'Ajuntament.

En cas d'optar per l'opció a) , l'Ajuntament podrà determinar les condicions sota les quals
prestaria el servei de recollida.

2. Els locals d'oficines privats, centres d'oci, centres comercials, centres fabrils, centres de logística
i distribució, mercats, supermercats, hipermercats i centres de gran afluència de població en
general, a més, hauran de fer de manera obligatòria la recollida selectiva en origen almenys
dels envasos lleugers, plàstics no envasos, vidre, paper i cartó i bioresidus.

3. La recollida selectiva d'envasos lleugers, paper i cartó, vidre i bioresidus serà obligatòria en
tots els establiments de gestió pública o públic-privada.

4. Els  titulars  d'establiments  del  canal  HORECA han  de disposar  de  contenidors  específics  a
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l'interior  de  les  seues  instal·lacions  per  a  la  recollida  selectiva  de  l'oli  usat  vegetal,  vidre,
envasos lleugers i bioresidu que es generen a conseqüència de l'exercici de les seues activitats.

5. El  que  s'estableix  en  aquest  article  s'aplicarà  respecte  de  tots  els  residus  sobre  els  quals
l'Ajuntament preste el servei de recollida i que es generen en establiments del sector serveis o
indústries.

6. Els productors de residus que no siguen de competència municipal d'acord amb l'article 6,
hauran de gestionar-ho mitjançant el seu lliurament a gestor autoritzat, segons cada tipologia
de residu, i hauran d'abstindre's d'utilitzar els serveis de recollida municipal.

Article 60. Animals morts.

1. Queda prohibit l'abandó d'animals morts de qualsevol espècie en la via pública o en qualsevol
classe de terrenys del terme municipal.

2. Els propietaris d'animals morts així com els titulars de clíniques veterinàries hauran d'entregar-
los a gestor autoritzat.

3. No obstant el que es disposa l'apartat anterior, quan es tracte d'animals domèstics podran els
seus propietaris així com els titulars de les clíniques 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 manera de gestionar-ho.

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 els accessos 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, hauran de:

a) entregar-los en l'ecoparc,

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

c) entregar-los a gestor autoritzat.

2. En cas que aquests residus no siguen d'origen domiciliari,  l'Ajuntament podrà supeditar la
recollida a l'aplicació d'alguna de les mesures previstes en l'article 38 d'aquesta  ordenança,
sense perjudici del que s'estableix en l'article 59.

3. En  cas  que  aquests  residus  continguen  amiant,  la  seua  recollida  es  condicionarà  al  que
estableix  el  Reial  Decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual  s'estableixen  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. Els costos
addicionals generats a conseqüència de l'aplicació de la mesures establides en aquest Reial
Decret es podran repercutir sobre el posseïdor dels residus.
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4. L'Ajuntament  de  Xàtiva  promourà  la  recollida  separada  de  voluminosos  per  a  millorar  la
recollida de la resta de residus i per a millorar la neteja i imatge de la via pública, i fomentarà
la reutilització i preparació per a la reutilització d'aquests.

Article 62. Residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Els ciutadans que desitgen desprendre's de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) hauran
de:

a) entregar-los en les instal·lacions dels distribuïdors, d'acord amb el que estableix l'article 22
del Reial Decret 110/2015.

b) entregar-los en l'ecoparc fix o mòbil, o

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

Article 63. Vehicles al final de la seua vida útil.

1. Queda prohibit l'abandó de vehicles en qualsevol mena de terreny del terme municipal.

2. A l'efecte del que s'estableix en aquesta ordenança, els vehicles fora d'ús tindran la condició
d'abandonats, i  per tant, el  caràcter de residu domèstic quan es complisquen els requisits
previstos en la legislació específica.

3. El  titular  d'un vehicle  que  es despendrà d’aquest queda obligat  a entregar-lo a un centre
autoritzat per al tractament dels vehicles al final de la seua vida útil (CAT), bé directament o a
través d'una instal·lació de recepció d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.1 del Reial
Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre vehicles al final de la seua vida útil.

4. D'acord  amb  el  que  estableix  l'article  5.2  d'aquest  Reial  Decret  20/2017,  l'Ajuntament
traslladarà els vehicles abandonats, a càrrec del seu últim propietari, a un centre autoritzat
(CAT) per a la seua descontaminació i tractament.

Article 64. Podes i altres residus de jardineria (bioresidus).

1. Els productors de residus vegetals generats en les activitats de sega, poda i altres activitats de
jardineria,  hauran  de  gestionar  els  residus  d'alguna  de  la  següents  maneres  segons  el
procediment que establisca a aquests efectes l'Ajuntament de Xàtiva:

a) Depositant-los en els punts habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament.

b) Sol·licitant el servei especial de recollida a l'Ajuntament, que indicarà el dia, horari i lloc
on haurà de depositar el residu. Podrà establir-se una taxa específica per a la recollida
d'aquest residu que estaria regulada per la corresponent ordenança fiscal.

c) Depositant-los en l'ecoparc segons establisca l'ordenança vigent d'ecoparcs del COR.

d) Mitjançant el lliurament a un gestor autoritzat.

e) Realitzant  el  tractament  dels  residus  per  si  mateixos,  mitjançant  el  compostatge
domèstic  i/o  comunitari,  sempre  que  ho notifique  prèviament  a  l'Ajuntament
mitjançant l'adhesió al programa de compostatge domèstic i comunitari, d'acord amb
el que s'estableix en l'article 47 d'aquesta ordenança.
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2. En el cas que aquests residus no siguen d'origen domiciliari, l'Ajuntament podrà supeditar la
recollida a l'aplicació d'alguna de les mesures previstes en l'article 38 d'aquesta ordenança,
sense perjudici dels quals s'estableix en l'article 59.

3. El  que s'estableix  en aquest  article  no s'aplicarà als  residus generats  a  conseqüència  dels
serveis municipals de jardineria, neteja o similars.

Article 65. 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, en el seu cas, amb el prestador del servei.

2. Correspon a l'usuari del servei depositar els residus de què es tracte en el lloc que el servei li
haja indicat, respectant les dates, horaris i altres condicions que s'hagen establit.

3. Així mateix, podrà repercutir-se a l'usuari el cost corresponent del servei segons quede recollit
en l'ordenança fiscal.

Article 66. Contenidors.

1. Per  al  compliment de la  seua obligació  de recollida de residus,  l'Ajuntament  aportarà,  en
relació amb les diferents fraccions de residus, els cubells per a la recollida porta a porta i els
contenidors  i li correspondrà, així mateix, manteniment, rentada i reposició dels contenidors,
quan  siga  necessari,  sense  perjudici  que  en  el  corresponent  plec  i  en  el  marc  de  la
responsabilitat ampliada del productor, es podrà indicar que cada SCRAP, si existeix obligació
de recollida d'acord amb la normativa aplicable, aporte els seus contenidors i s'encarregue del
seu manteniment i reposició. El manteniment i rentada dels cubells correspondrà a l'usuari del
sistema de recollida.

2. Els elements de contenització, tant contenidors com cubells, seran tractats i manipulats tant
pels usuaris com pel personal de recollida, amb cura de no danyar-los.

3. En aquells casos que 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.

4. No obstant el que es disposa en l'apartat  1 i  2 d'aquest article, els  productors de residus
podran disposar d'un contenidor, les característiques del qual seran definides per l'Ajuntament,
per a ús exclusiu en els casos següents:

a) Quan els usuaris així ho sol·liciten, prèvia autorització de l'Ajuntament sobre la base de
la  quantitat  generada,  disponibilitat  d'espai  propi  per  a  tindre  el  contenidor  o
contenidors, i la pròpia organització del servei de recollida. Aquests contenidors es
col·locaran en 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 les comunitats de veïns a l'adquisició de contenidors d'ús
exclusiu quan aquestes es troben en zones en les quals, per decisió municipal seguint
criteris d'eficiència i eficàcia del servei, no s'instal·len contenidors d'ús col·lectiu.
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En tots dos casos correspondrà a l'usuari o comunitat de veïns el seu manteniment, rentada i
reposició.

5. No obstant el que es disposa 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 orgànica en aquelles indústries, comerços i serveis que generen de mitjana diària un
volum de residus domèstics superior a 50 kg/dia o 300 litres/dia. Aquests contenidors només
podran ser trets a la via pública per a procedir al seu buidatge, excepte autorització expressa
de l'Ajuntament.

Els  referits  establiments  hauran  de,  així  mateix,  disposar  d'un espai  tancat,  de  dimensions
suficients, per a l'acumulació i emmagatzematge dels residus diàriament produïts.

En les edificacions construïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança,
haurà d'habilitar-se l'espai per al depòsit de residus a què fa referència el paràgraf anterior, si
les condicions de prestació del servei de recollida ho fera exigible, i sempre que les condicions
constructives  del  local  ho  permeten.  L'acumulació  de  residus  en  aquests  espais  es  farà
mitjançant l'ús d'elements contenidors estancs i perfectament tancats. En el cas de no poder
habilitar-se aquests contenidors a l'interior del local per la insuficiència d'espai, es requerirà
informe tècnic de verificació.

L'espai  per  als  residus  i  els  elements  de  contenització  destinats  a  l'acumulació  d'aquests
hauran de mantindre's en perfectes condicions d'higiene i neteja.

L'espai del local destinat a recepció de residus domèstics i assimilables en aquells casos en què
siga exigible haurà de donar compliment al que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació en el
seu Document Bàsic HS 2.

6. En  tota  edificació  en  la  qual  s'exercisca  una  activitat,  com a  conseqüència  de  la  qual  es
produïsquen residus domèstics i assimilables i siga exigible un local destinat a aquests, aquest
serà  de  dimensions  adequades  per  a  albergar  els  elements  contenidors  homologats  que
siguen necessaris i permetre la seua directa, fàcil i ràpida recollida, sense causar molèsties a
tercers, i hauran de depositar-se els residus dins dels contenidors de manera adequada segons
el que s’especifica en la present ordenança.

7. En  qualsevol  dels  supòsits  anteriors,  l'Ajuntament  determinarà  la  ubicació  dels  diferents
contenidors  en  la  via  pública  atenent  criteris  d'eficiència,  econòmics,  organitzatius,  de
proximitat  i  accessibilitat  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 Xàtiva tindrà en compte la suficiència i adequada col·locació dels
contenidors per a la recollida de les diferents fraccions de residus, amb la finalitat d'impedir el
desviament d'aquests materials a contenidors no establits a aquest efecte.

8. L'Ajuntament podrà establir guals i reserves especials de l'espai urbà per a càrrega, descàrrega
i altres operacions necessàries per a la prestació del servei de recollida.

Article 67. Classes de contenidors.

1. A l'efecte d'aquesta ordenança, els contenidors per a recollida de residus es classifiquen en:
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a) Contenidors normalitzats de xicoteta capacitat (fins a 360 litres).

b) Contenidors normalitzats de major capacitat (a partir de 800 litres), el volum dels quals
serà variable segons el sistema de recollida (càrrega superior o iglú, càrrega lateral,
càrrega posterior, sistema soterrat, etc.) que l'Ajuntament de Xàtiva instal·la en les vies
públiques per a l'ús del veïnat.

c) Cubells normalitzats (fins a 20 litres) per a la recollida porta a porta.

2. Els contenidors normalitzats assenyalats en l'apartat anterior quedaran identificats, per la seua
tapa o totalment, de la següent forma, sobre la base del 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.

I en el cas dels cubells per a la recollida porta a porta:

• Color marró per a la fracció orgànica.

• Color gris per a les altres fraccions.

3. Els contenidors de recollida de residus que se situen en 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 aquest  del requeriment per a la
seua retirada en un termini no superior a vint-i-quatre hores.

4. Els contenidors, cubells i  àrees d'aportació podran disposar de sistemes de tancament i/o
sistemes d'identificació d'usuari, amb la finalitat de facilitar l'establiment de mecanismes fiscals
de  pagament  per  generació,  i  amb la  finalitat  d'afavorir  la  consecució  dels  objectius  de
recollida separada exigits per les diferents normatives europees, nacionals i autonòmiques.

CAPÍTOL III. TRANSPARÈNCIA, FOMENT I COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Article 68. Elements incentivadors en les ordenances fiscals.

1. Amb la finalitat de fomentar el reciclatge i la separació en origen per part de la ciutadania,
l'Ajuntament de Xàtiva podrà introduir en les seues ordenances fiscals elements incentivadors
de tipus econòmic, com ara:

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

b) Exempcions  i  bonificacions  a  les  taxes  per  a  impulsar  actuacions  de  prevenció,
separació en origen, autocompostatge / compostatge domèstic i d’altres.

c) Programa de suport a projectes innovadors de millora de la gestió de residus.

d) Reducció de taxes per la utilització de targeta d'ecoparc.
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e) Taxes vinculades a fórmules de pagament per coneixement.

f ) Etc.

2. Totes aquestes mesures hauran de constar regulades en la corresponent ordenança fiscal que
regule la taxa del servei de recollida de residus domèstics i assimilables i neteja viària.

Article 69. Obligacions generals.

Els ciutadans i ciutadanes estan obligats a:

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

b) Posar  a  disposició  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  els  residus  generats  en  les  fraccions  i
condicions exigides en la present ordenança, o bé entregar-los, en el seu cas, a gestors
autoritzats per a la seua valorització o eliminació.

c) Separar els residus i depositar-los en els contenidors o punts de recollida establits a aquest
efecte d'acord amb la present ordenança.

d) En el seu cas, traure els contenidors a la via pública per a la seua recollida pel servei públic
en les hores i llocs establits per l'Ajuntament.

e) Complir  els  horaris  de  depòsit  i  lliurament  de  residus  que  queden  establits  per
l'Ajuntament per a cada modalitat de recollida de residus.

f ) Comunicar a l'Ajuntament o als agents de l'autoritat l'existència de residus abandonats en
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,  i  es  prohibeix
expressament  l'estacionament  de vehicles  en els  llocs  que impedisquen o dificulten el
desenvolupament normal de les citades operacions.

h) En els esdeveniments culturals, esportius, d'entreteniment, festius, etc., celebrats en espais
públics  en  els  quals  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, i hauran
de comunicar-ho degudament a l'Ajuntament de Xàtiva. Igualment, els organitzadors de
l'esdeveniment  hauran  de  reposar  la  situació  alterada  al  seu  estat  inicial.  Es  podrà
determinar la corresponent indemnització pels danys i perjudicis causats.

i) En les activitats de venda no sedentària, els comerciants hauran de fer-se responsables
dels seus propis residus i contribuir al reciclatge d'aquests, i mantindran l'ordre i neteja de
l'espai assignat.

Els  desaprofitaments,  envasos, embolcalls  i  altres residus ocasionats a conseqüència de
l'exercici de l'activitat comercial seran depositats en els contenidors situats en els voltants
d'on se celebren els mercats. La situació d'aquests contenidors no podrà ser alterada a
conseqüència de l'activitat de venda no sedentària.

j) Els comerços, indústries i serveis i els membres del canal HORECA hauran de depositar els
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residus a l'interior dels contenidors assignats per l'Ajuntament i hauran de mantindre’ls en
bon estat.

Article 70. Prohibicions.

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

a) Llançar o abandonar qualsevol  tipus de residu en la via pública o,  en general,  en
qualsevol espai públic, rural o natural, inclosos dins del terme municipal de Xàtiva o en
contenidors  no  habilitats  per  a  aquest tipus  de  residu,  o  en  llocs  diferents  als
especificats per l'Ajuntament.

b) Depositar residus fora dels contenidors o en contenidors diferents als previstos en la
present ordenança.

c) Depositar  residus  de  xicoteta  grandària,  com ara  burilles,  corfes,  xiclets,  caramels,
papers o qualsevol altre residu d'entitat  similar  en llocs diferents a les papereres o
altres elements de mobiliari específics instal·lats per al depòsit  d’aquests residus en la
via pública, així com depositar en les papereres, agrupats en bosses, residus per als
quals s'haja establit un servei específic de recollida.

d) Depositar  directament  en els  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 a la via pública des de portes, portals, finestres, balcons o terrasses qualsevol
classe de residus.

g) Utilitzar els contenidors per a fins diferents als previstos en la present ordenança.

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

i) Depositar  en  els  contenidors  de  la  via  pública  qualsevol  tipus  de  residu  perillós
procedent  d'activitat  industrial,  així  com  altres  residus  no  previstos en  la  present
ordenança.

j) L'evacuació directa de residus sòlids o líquids a la xarxa de sanejament.

k) L'extracció, recerca o recollida dels residus una vegada posats a disposició dels serveis
municipals en la forma establida en aquesta ordenança.

l) Incomplir  els  horaris  i  calendaris  de  depòsit  i  lliurament  de  residus  establits  per
l'Ajuntament per a cada modalitat de recollida de residus domèstics i assimilables.

2. De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  34.3  de  la  present  ordenança,  seran
responsables solidaris dels danys i perjudicis causats per l'incompliment del que s'estableix en
el present article totes les comunitats de béns i similars, i persones, físiques o jurídiques, inclòs
el  productor del  residu,  que s'hagen fet  càrrec d'aquest,  fins  al  seu lliurament al  receptor
autoritzat.
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CAPÍTOL IV. DE L'ÚS D'INSTAL·LACIONS FIXES PER A RESIDUS. 

Article 71. Prohibicions generals.

Cap tipus de residu domèstic i assimilable podrà ser evacuat per la xarxa del clavegueram. Es
prohibeix la instal·lació de trituradors domèstics i industrials que, per les seues característiques,
evacuen els productes triturats a la xarxa de sanejament.

Article 72. Incineració de residus.

Queda prohibida la incineració de residus domèstics i assimilables.

CAPÍTOL V. DELS RESIDUS PERILLOSOS D'ORIGEN DOMÈSTIC

Article 73. Residus d'origen domèstic amb característiques de perillositat.

1. L'Ajuntament  posarà  mitjans  adequats  perquè  els  ciutadans  puguen  depositar  els  residus
d'origen domèstic que tinguen característiques de perillositat:

a) En l'ecoparc fix o mòbil.

b) En altres mitjans o instal·lacions expressament habilitats o autoritzats per l'Ajuntament.

2. En el marc de les actuacions d'informació, sensibilització i educació desenvolupades d'acord
amb l'article 55 d'aquesta ordenança, l'Ajuntament prestarà informació als ciutadans sobre la
identificació i les característiques dels residus regulats en aquest article, així com la manera de
depositar-los en els contenidors respectius i sobre els avantatges de la seua recollida separada
per a minimitzar els seus efectes sobre la salut humana i el medi ambient.

TÍTOL IV. DE LES INSPECCIONS I EL RÈGIM SANCIONADOR

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

Article 74. Servei d'inspecció.

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

2. El personal a què fa referència l'apartat anterior, en l'exercici de les seues funcions inspectores
tindrà la condició d'agent de l'autoritat  i estarà facultat per a accedir sense previ avís a les
instal·lacions i als espais públics en les quals es desenvolupen activitats regulades en aquesta
ordenança,  respectant  en  tot  cas  els  límits  establits  en  l'art.  100.3  de  la  Llei  39/2015,  de
Procediment  Administratiu  Comú;  així  com per  a  inspeccionar  el  contingut  dels  diferents
sistemes de recollida de residus, com ara contenidors, cubells i bosses de fem.

3. El  resultat  de  la  vigilància  (comprenent  la  vigilància  mitjançant  dispositius  audiovisuals),
inspecció o control es consignarà en la corresponent acta o document públic que, signat per
l'agent  de  l'autoritat,  gaudirà  de  presumpció  de  veracitat  i  valor  probatori  quant  als  fets
consignats en aquest, sense perjudici de les altres proves que els interessats puguen aportar

D. *Albereda Jaume I, 35
*Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
*FX. 96 228 98 09
*Em. 



en  defensa  dels  seus  respectius  interessos.  Aquesta  acta  tindrà  la  consideració  d'inici  del
procediment sancionador. D’aquest document haurà d'entregar-se una còpia a l'interessat.

Article 75. 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  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 inspeccionada.

Article 76. 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 hauran de, d'acord amb la
normativa aplicable, facilitar i permetre al personal a què fa referència 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.

CAPÍTOL II. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS

Article 77. Infraccions.

1. Es consideren infraccions les accions o omissions que contravinguen el que s'estableix en 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 78. Classificació de les infraccions.

1. Les accions o omissions que contravinguen el que es disposa en la present ordenança tindran
el caràcter d'infraccions administratives, sense perjudici del que a aquest 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'abandó,  abocament  o  eliminació  incontrolats  de  residus  perillosos,  en  el  terme
municipal de Xàtiva.

b) L'abandó,  abocament o eliminació incontrolats  en el  terme municipal  de qualsevol
altre tipus de residus sempre que s'haja produït un mal o deterioració 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) Abandonar 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 ) Incineració  o  crema  de  residus,  en  qualsevol  part  de  terme  municipal,  sense
autorització.

g) Depositar  en  els  contenidors  de  la  via  pública  qualsevol  tipus  de  residu  perillós
procedent  d'activitat  industrial,  així  com  altres  residus  no  previstos en  la  present
ordenança.

h) La reincidència, per comissió en el terme d'un any, de dues infraccions greus.

i) La realització de qualsevol altra conducta no prevista en aquesta ordenança, que per
la  seua  pròpia  naturalesa  incidisca  o  puga  incidir  molt  negativament  en  el  medi
ambient o en les vies o espais públics.

j) Qualsevol altra acció que la normativa estatal i autonòmica tipifique com a molt greu.

3. Es consideren infraccions greus:

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

b) Depositar  directament  en els  espais  públics  qualsevol  classe  d'enderrocs  o  residus
procedents d'obres de construcció, remodelació o demolició.

c) Impedir  les  operacions  de  recollida,  descàrrega  i  trasllat  de  residus,  així  com
l'estacionament  de  vehicles  en  els  llocs  que  impedisquen  o  dificulten  el
desenvolupament normal de les operacions esmentades.

d) L'obstrucció  a  l'activitat  de  vigilància,  inspecció  i  control  de  l'Ajuntament,
l'incompliment de les obligacions de col·laboració disposades en l'article 78 la present
ordenança, així  com l'incompliment de l'adopció de mesures correctores ordenades
per l'òrgan competent.

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

f ) Entregar els residus domèstics a gestor no autoritzat.

g) Abandonar, depositar, abocar o eliminar de manera incontrolada residus en els espais
públics.

h) No adoptar les mesures necessàries per a evitar la brutícia en la via pública per part
dels titulars de les activitats que s’hi desenvolupen, incomplint el que es disposa en els
articles 15 i 30 de la present ordenança. 

i) Depositar  mobles,  grans  electrodomèstics  o  estris  en  els  contenidors  destinats  als
residus domèstics  perquè  siguen  retirats  pels  camions  recol·lectors  de  la  recollida
domiciliària, així com en contenidors o sacs d'obra sense prèvia  autorització o previ
avís a l'Ajuntament a través dels canals que s'establisquen per a aquests efectes.
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j) Abandonar en les vies i espais públics vehicles declarats residu urbà.

k) Transportar  formigó  amb  vehicle  formigonera  sense  portar  tancada  la  boca  de
descàrrega amb un dispositiu que impedisca el seu abocament en la via pública, així
com netejar les formigoneres en la via pública.

l) Realitzar pintades en la via pública, sense autorització.

m) Manteniment de solars  en males condicions d'higiene,  salubritat,  seguretat  i  adorn
públics, o no disposar de tanca.

n) Obstruir les labors d'inspecció, així  com no subministrar la informació requerida de
conformitat amb el que es disposa en l'article 78 de la present ordenança.

o) La reincidència, per comissió en el terme d'un any, de dues infraccions lleus.

p) 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.

q) Qualsevol acció que la normativa estatal i autonòmica qualifique com a 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 per aquesta llei o per l'altra normativa
aplicable o per les 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) El reg de plantes amb abocament a la via pública fora de l'horari establit.

d) Satisfer necessitats fisiològiques (escopir, vomitar, orinar o defecar) en la via pública,
per part dels ciutadans.

e) Depositar els residus de xicoteta  grandària, com ara burilles, corfes, xiclets, papers o
qualsevol altre residu d'entitat similar fora dels elements de mobiliari destinats a aquest
fi.

f ) 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.

g) Introduir en els contenidors destinats a la recollida separada residus no indicats en
aquests.

h) Manipular,  recercar o extraure residus depositats en contenidors instal·lats en la via
pública.

i) Alterar  la  situació  dels  contenidors  a  conseqüència  de  l'activitat  de  venda  no
sedentària.

j) Llançar o abandonar residus en la via pública o en llocs diferents als especificats per
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l'Ajuntament.

k) 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.

l) Incomplir el calendari i els horaris de depòsit i lliurament de residus que hagen sigut
preestablits per l'Ajuntament.

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

n) Depositar els residus sense reduir el seu volum aprofitant al màxim la capacitat de les
bosses i contenidors.

o) Utilitzar els contenidors per a fins diferents als previstos en la present ordenança.

p) La deficient presentació dels residus, que ocasiona brutícia en els espais públics.

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

r) No recollir immediatament els excrements evacuats per un animal de companyia en la
via pública.

s) No mantindre, els titulars de la llicència o activitat, en un estat correcte de neteja el
tram de la via publica ocupat per aquests, especialment referent a guals i tallers.

t) L'incompliment de qualsevol altra obligació prevista en aquesta ordenança que no siga
constitutiva d'infracció greu o molt greu.

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

Article 79. 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'haja comés. En tot cas, caldrà ajustar-se 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 comptar des
del  moment  de  la  finalització  de  l'activitat  o  de  l'últim  acte  amb  el  qual  la  infracció  es
consuma.  En el  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,  i  es  reprendrà 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 siga procedent a
l'interessat,  en  el  termini  màxim d'un  any,  des  de  la  seua iniciació,  i  es  produirà la  seua
caducitat en la forma i manera previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6. No obstant  el  que s’ha disposat  anteriorment,  l'instructor  de l'expedient  podrà acordar  la
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suspensió del  termini  màxim per a resoldre quan concórrega alguna de les circumstàncies
previstes i exigides per a això en l'article 22 de la llei esmentada.

Article 80. 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 quanties següents:

a) Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.

b) Infraccions greus: fins a 1.500 euros.

c) Infraccions lleus: fins a 750 euros.

3. Per a la graduació de la sanció que, una vegada classificada segons als articles anteriors, haja
d'imposar-se, es tindran en compte les circumstàncies següents:

a) La  reincidència,  per  comissió  en  el  terme  d'un  any  de  més  d'una  infracció  de  la
mateixa gravetat quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

b) La reiteració, per comissió en el terme d'un any d'una infracció de major gravetat o
dues de gravetat igual o inferior quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

c) La intencionalitat.

d) La rellevància o transcendència social dels fets.

e) La naturalesa i gravetat dels danys causats.

f ) La reparació del mal causat amb anterioritat a la incoació del procediment.

g) El grau de coneixement de la normativa legal, i de les regles tècniques d'obligatòria
observança per raó de l'ofici, professió o activitat habitual.

h) El  benefici  obtingut  de la  infracció o,  en el  seu cas,  la realització  d'aquesta sense
consideració al possible benefici econòmic.

4. En  el  cas  de  no  apreciar-se  circumstàncies  modificatives,  se  sancionaran  les  referides
infraccions amb la meitat de la quantia expressada en l'apartat 2 del present article.

Article 81. Mesures provisionals i obligació de reposar.

1. L'òrgan competent per a resoldre, podrà adoptar en qualsevol moment, per iniciativa pròpia, o
a proposta de l'òrgan instructor o dels funcionaris inspectors o la Policia Local, a conseqüència
de la seua tasca inspectora, mitjançant acord motivat, les mesures de caràcter provisional que
resulten necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera recaure, la bona fi
del  procediment,  evitar  el  manteniment  dels  efectes  de  la  infracció  i  les  exigències  dels
interessos generals.

En tot cas, aquestes mesures quedaran sense efecte si no s'inicia el procediment en el termini
de  quinze  dies  o  quan  l'acord  d'iniciació  no  continga  un  pronunciament  exprés  sobre
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aquestes.

2. Així mateix, i sense perjudici de la sanció que en cada cas siga procedent, l'infractor haurà de
reparar el mal causat reposant la situació alterada al seu estat originari.

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

4. En cas d'incompliment, aquesta reposició podrà ser realitzada mitjançant execució subsidiària
per l'Ajuntament de Xàtiva. Els costos originats per les actuacions a realitzar seran amb càrrec
al  subjecte  responsable  de  la  infracció  i  se  li  exigirà,  en el  seu cas,  la  indemnització  que
pertocara per danys i perjudicis causats.

Article 82. Multes coercitives.

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

Article 83. 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.

2. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des de l'endemà a 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, i tornarà a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per
causa no imputable a l'infractor.

Article 84. Publicitat de les sancions.

Quan existisquen raons d'interés públic que ho motiven, el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva 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 85. 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 aquest 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  d’acord amb aquesta ordenança es
duran  a  terme  de  conformitat  al  que  es  preveu  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la resta de normativa que
siga aplicable.

Article 86. Responsabilitat per danys causats.

1. Amb  independència  de  la  sanció  econòmica  que  es  puga  imposar  mitjançant  l'oportú
procediment sancionador contra aquelles persones que incomplisquen el que es preceptua en
aquesta ordenança, l'autoritat municipal exigirà, en el seu cas, al causant d'una deterioració la
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reparació dels danys causats.

2. L'Ajuntament,  d'acord  amb  les  seues  competències,  mitjans  i  capacitat  pressupostària
financera, podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons l'ordenança, haja d'efectuar
el o la responsable, i se li imputarà el cost, degudament justificat, dels serveis prestats, i sense
perjudici de les sancions que corresponguen.

Article 87. Acabament anticipat del procediment sancionador.

El  procediment  sancionador  finalitza  amb  la  resolució  pertinent,  no  obstant  això,  en
desenvolupament  del  que  es  disposa  en  l'article  85  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el reconeixement de la seua
responsabilitat per part de l'infractor, una vegada iniciat el procediment sancionador, donarà lloc a
la resolució del procediment amb la imposició de la sanció que siga procedent, sent aplicable una
reducció del 20% de la sanció pecuniària proposada.

Sense  perjudici  del  que  s’ha  disposat  anteriorment,  el  pagament  voluntari  pel  presumpte
responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució del procediment sancionador, donarà
lloc a l'aplicació d'una reducció del 20% sobre l'import de la sanció proposada, acumulable a la
reducció prevista en el paràgraf anterior, quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari o bé
calga imposar una sanció pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s'haja justificat per
part de l'òrgan municipal competent, la improcedència de la segona.

En tots dos supòsits, l'interessat haurà de sol·licitar expressament, mitjançant el model d'instància
normalitzat  a  aquest  efecte,  ja  el  reconeixement  de  la  seua  responsabilitat,  ja  el  pagament
voluntari de la sanció pecuniària proposada amb anterioritat a la resolució, o bé tots dos extrems
conjuntament. L'efectivitat de les reduccions  esmentades  estarà condicionada al desistiment de
qualsevol acció i a la renúncia de qualsevol dret o recurs en via administrativa contra la sanció
proposada, de la qual cosa haurà de deixar constància el presumpte responsable en el moment de
manifestar el seu reconeixement de responsabilitat i/o la seua sol·licitud de pagament voluntari de
la sanció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Disposició derogatòria única. Normes derogades

Queda derogada l'Ordenança Municipal de Neteja Pública i Protecció del Medi Ambient, aprovada
per acord plenari del dia 2 de març de 1995, així com totes les disposicions del mateix o inferior
rang que regulen matèries contingudes en la present ordenança quan s'oposen o contradiguen el
contingut d'aquesta.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera. Règim.

En tot el no que no estiga previst en la present ordenança, caldrà ajustar-se al que es disposa en la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
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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
22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP).

Disposició final tercera. Competència.

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

DEFINICIONS

- Olis de cuina usats: greixos d'origen animal o vegetal (olis d'oliva, gira-sol, colza, mantega,
etc.)  usats per a cuinar aliments, generats en les llars,  bars, restaurants, hotels i  anàlegs.
També s'hi inclouen els olis de cuina caducats i els olis de conserves.

- 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.

- Animals domèstics: qualsevol animal pertanyent a les espècies normalment alimentades i
mantingudes,  però  no  consumides,  pels  éssers  humans  amb  finalitats  diferents  de  la
ramaderia.

- 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.

- Bioresidu: residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentosos i de cuina procedents
de llars,  oficines, 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  càtering):  conjunt  d'establiments  per  al  consum
directe  d'aliments  fora  de  la  llar,  com  a  bars,  restaurants,  cadenes  de  menjar  ràpid,
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.

Al seu torn, 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.

- Compost: esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic aerobi i termòfil de
residus  biodegradables  recollits  separadament.  No  es  considerarà  compost  el  material
orgànic obtingut de les plantes de tractament mecànic biològic de residus mesclats, que es
denominarà material bioestabilitzat.

- 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 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
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contindre, 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 finalitat.

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 contindre, 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 omplits 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  aquest 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 entregades 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 la mateixa finalitat  que els envasos,  com ara
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.

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

- 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 o
altres envasos mixtos.

- Envàs usat:  tot envàs reutilitzable 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.

- Establiment  comercial:  els  locals  i  punts  de  venda,  fixos,  on  s'exerceixen  regularment
activitats comercials de venda de productes al detall o a l'engròs, o de prestació al públic de
serveis  d’aquesta naturalesa,  així  com qualsevol  altre  recinte  delimitat  que reba aquesta
qualificació en virtut de disposició legal o reglamentària.

- Establiment comercial de caràcter col·lectiu: el que està integrat per un conjunt de locals o
punts de venda instal·lats a l'interior d'un mateix recinte, parc o edificació, que compta com
una única llicència de comercialització, a pesar que cadascun dels locals o punts de venda
exerceix la seua respectiva activitat de forma empresarialment independent.

- Esdeveniments públics: s'entén per això les activitats següents:
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1. Espectacles  públics:  aquells  actes  que  congreguen  un  públic  que  acudeix  a  fi  de
presenciar una representació, actuació, exhibició o projecció que li és oferida per una
empresa, artistes o executants que intervinguen per compte d'aquesta.

2. Activitats recreatives i esportives: aquelles que congreguen un públic que acudeix amb
l'objecte principal de participar en l'activitat o de rebre els serveis que els són oferits
per l'empresa amb la finalitat d'oci, entreteniment, diversió, esport i activitat física.

3. Activitats socioculturals:  aquelles susceptibles de congregar o concertar un grup de
persones amb la finalitat de participar en activitats socials i culturals de qualsevol tipus.

- Fracció  orgànica:  comprenen  els  residus  orgànics  propis  de  la  llar,  que  es  produeixen
principalment en les cuines en la manipulació, preparació i consum del menjar i també els
residus provinents de generadors singulars com els 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 d'aquests.

- 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  a la Comunitat  Valenciana  en matèria de gestió de
residus, sent la seua finalitat garantir el compliment dels objectius establits en aquesta 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 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
aquests.

- Principi de jerarquia dels residus: les administracions competents, en el desenvolupament de
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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) Reciclatge; d) Un altre tipus de
valorització,  inclosa  la  valorització  energètica;  i  e)  Eliminació.  No obstant  això,  si  per  a
aconseguir  el  millor resultat  mediambiental  global  en determinats  fluxos de residus fora
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'aquests 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'aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i
inspecció en les instal·lacions frontereres es considerarà productor de residus el representant
de la mercaderia, o bé l'importador o exportador d'aquesta.

- Punt  Net  o  Ecoparc:  espai  gestionat  pel  Consorci  de  Residus  V5  –  COR,  d'aportació  i
emmagatzematge selectiu de residus 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 ús de particulars i xicotets comerços d'acord amb les especificacions
de les corresponents ordenances municipals.

- Reciclatge:  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 s’usaran com a combustibles o
per a operacions de farciment.

- 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  en  què  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 manera permanent romanen en la via pública, les diferents fraccions
són recollides 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.

- 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, reciclatge i altres formes de valorització.
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- 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 qual 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 senzilla 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 necessita de projecte signat per professionals titulats.

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

Tindran també la consideració de residus domèstics:

a) Els similars als anteriors generats en comerços, serveis i indústries.

b) Els que es generen en 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,  i  àrees  recreatives,  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.

- Residus municipals: seran residus de competència municipal:

a) Els residus domèstics.

b) Els residus comercials no perillosos quan així ho establisca l'Ajuntament d'acord amb el
que es preveu 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 el que s'estableix en la
normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya siga part, així com
els recipients i envasos que els hagen continguts.

- Residus sanitaris assimilables a domèstics: són els generats a conseqüència de les activitats
sanitàries prestats en centres sanitaris, com ara hospitals, clíniques i sanitaris, consulta de
professionals  liberals,  centres  sociosanitaris,  centres  veterinaris,  etc.,  que  no  tenen  la
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qualificació de perillosos i que, d'acord amb la normativa, no exigisquen requisits especials
de gestió.

- Residus sanitaris de competència municipal: residus generats en l'exercici  de les activitats
mèdiques o sanitàries i que no exigisquen requisits específics de recollida i gestió, sense cap
mena de contaminació específica ni risc d'infecció, ni a l'interior ni en l'exterior dels centres
on es generen, així com tots aquells residus generats en l'exercici de les activitats mèdiques
o  sanitàries  que  presenten  característiques  similars  als  residus  generats  en  les  llars  a
conseqüència de les activitats domèstiques. Estan compostos per paper, cartó, metall, vidre,
restes de menjar, residus de jardineria, mobiliari i estris, així com un altre tipus de residus que
normalment es generen en espais o àrees d'un centre sanitari o consulta mèdica on no es
realitzen activitats pròpiament sanitàries, com són oficines, menjadors, cafeteria, magatzems,
sala d'espera i similar.

- Residus  voluminosos:  aquells  residus  de  competència  municipal  que  presenten
característiques especials de volum, pes o grandària que dificulten la seua recollida a través
del sistema de recollida ordinària.

- 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 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 aquesta funció en
la instal·lació o en l'economia en general.  
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ANNEX II

LLISTA ENUNCIATIVA DELS RESIDUS A DEPOSITAR EN CADASCUN DELS CONTENIDORS, CUBELLS
I ECOPARCS

- La present llista s'anirà actualitzant segons s'actualitze la normativa d'aplicació -

I. Vidre.

- Pots i botelles de vidre de qualsevol color.

- Pots de cosmètica i perfumeria.

- Flascons de conserves.

- Articles de vidre, excepte espills i vidre planar.

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

- Revistes i periòdics.

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

- Caixes de cartó.

- Bosses de paper.

- Bosses i embalatges de paper i cartó.

- Tots els envasos de paper i cartó amb el símbol de Punt Verd identificatiu.

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 metall o plàstic.

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

- Botelles de plàstic d'aigües, oli, iogurt, sucs.

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

- 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,
etc.

- Bosses de plàstic.

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

- Tots els envasos de plàstic i/o metall amb el símbol de Punt Verd identificatiu.
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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 petxines de marisc; corfes d'ou i
pells i corfes de fruita seca; restes de pa; pòsit de café i restes d'infusions.

- Tovallons i paper de cuina usats (sense dibuixos/colors).

- Restes vegetals i podes de xicotetes dimensions: rams marcits, flors i fulles seques, així com
males herbes, gespa, xicotetes branques de poda i fullaraca.

- Materials compostables: bosses compostables o altres materials compostables.

- Taps de suro.

- Serradures.

- Estelles i encenalls de fusta natural.

- Escuradents i pals de gelat, escuradents de menjar xinés o de cuinar pinxos, etc.

V. Fracció resta.

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

- Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per a les oïdes, discos mamaris,
tovalloletes humides, fil dental, xicotets residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap,
benes, gases, cotó, etc.); sempre que no estiga implantada la recollida separada d'aquesta
fracció.

- Altres productes d'higiene: maquinetes d'afaitar, raspall de dents, llimes, preservatius, etc.

- Burilles i cendra de cigarrets.

- Cendra de llars o estufes.

- Tots aquells residus que no estiguen subjectes a recollida separada i depòsit en ecoparc.

VI. Ecoparcs.

Residus no perillosos:

- Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata (inclou radiografies
d'origen domiciliari).

- Cartutxos de tòner i d'impressió usats.

- Envasos de paper i cartó.

- Envasos de plàstic.

- Envasos de fusta.

- Envasos metàl·lics.

- Envasos compostos.

- Envasos mesclats.
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- Envasos de vidre.

- Envasos tèxtils.

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

- Pneumàtics fora d'ús (de procedència domiciliària).

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

- Residus mesclats de la construcció i demolició.

- Paper i cartó.

- Vidre.

- Roba i teixits.

- Olis i greixos comestibles per exemple, olis vegetals usats.

- Pintures, tintes, adhesius i resines que no contenen substàncies perilloses.

- Detergents que no contenen substàncies perilloses.

- Bateries i acumuladors classificats com no perillosos.

- Equips elèctrics i electrònics que no contenen substàncies perilloses.

- Fustes que no continguen substàncies perilloses.

- Plàstics film, PET, PEAD, PVC.

- Metalls (fèrrics i no fèrrics).

- Residus biodegradables de jardineria.

- Terra, pedres i cendra.

- Voluminosos: mobles, matalassos, etc.

- Càpsules de café.

Residus perillosos:

- Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats.

- Envasos metàl·lics, inclosos els recipients de pressió buits, que contenen una matriu sòlida i
porosa perillosa (ex.: aerosols).

- Absorbents,  materials  de  filtració  (incloent  els  filtres  d'oli  no  especificats  en  una  altra
categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses.

- Altres  residus  de  construcció  i  demolició  (incloent  els  residus  mesclats)  que  contenen
substàncies perilloses.

- Envasos de dissolvents.

- Envasos d'àcids.

- Envasos d’àlcalis.
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- Envasos de productes fotoquímics.

- Envasos de plaguicides.

- Tubs  fluorescents  i  altres  residus  que  contenen  metalls  pesants  (ex.:  termòmetres  de
mercuri).

- Equips rebutjats que contenen clorofluorocarbonis.

- Olis i greixos diferents a les indicades en el codi LER  20 01 25 (ex.: olis de motor).

- Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses.

- Detergents que contenen substàncies perilloses. 

- Bateries i acumuladors especificats en els codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i
acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries.

- Equips elèctrics i electrònics rebutjats que contenen components perillosos.

- Fustes que contenen substàncies perilloses.

Els punts nets o ecoparcs no acceptaran sota cap circumstància:

- Els residus orgànics domiciliaris.

- Residus sanitaris.

- Residus radioactius.

- Residus generats per les activitats mineres o extractives.

- Pneumàtics d'origen no particular.

- Materials explosius.

- Residus infecciosos.

- Residus generats per processos industrials.

- Residus especialment perillosos, com aquells que contenen amiant.
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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  diferents  fraccions  de  residus
municipals a través d'una o diverses de les següents modalitats de recollida separada:

a) Servei de recollida en àrees d'aportació.

b) Punts nets o ecoparcs (fixos o mòbils).

c) Porta a porta.

d) Altres sistemes que, en el seu cas, es puguen establir.

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

3. L'horari i calendari de depòsit dels residus per a cadascuna de les modalitats serà establit pels
serveis municipals.

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

a) Recollida separada de paper i cartó.

b) Recollida separada de vidre.

c) Recollida selectiva d'envasos lleugers.

d) Recollida separada de matèria orgànica.

e) Fracció resta.

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

g) Aquella  altra  tipologia  de  residus  de  recollida  especial  que  de  manera  puntual  i
extraordinària s'establisca pels serveis de recollida.

III. Punts Nets o Ecoparcs.

1. L'Ajuntament de Xàtiva podrà posar a disposició dels ciutadans i usuaris dos models de Punts
Nets o Ecoparcs fixos i mòbils, per mitjans propis o a través dels serveis prestats pel COR. En
aquest  segon  cas,  el  seu  ús  quedarà  regulat  per  l'Ordenança  d'Ús  i  Funcionament  dels
Ecoparcs vigent.

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

D. *Albereda Jaume I, 35
*Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
*FX. 96 228 98 09
*Em. 



b) Els Punts Nets o Ecoparcs mòbils són vehicles especialment dissenyats per a fer les
funcions de recollida separada d'uns  determinats residus que el  veïnat de la ciutat
sovint produeix i que no han de ser mesclats amb els que es recullen diàriament i que
habitualment generen en els seus domicilis. Aquests vehicles s'estacionen de manera
alternativa en carrers i places de la ciutat, i romanen estacionats durant un període de
temps determinat perquè el veïnat puga utilitzar-los.

2. Els residus admissibles en l'ecoparc fix i  mòbil  queden inclosos en l'annex II  de la present
ordenança.

3. Cada Punt Net o Ecoparc disposarà, d'acord amb el que s'estableix en la present ordenança i
la naturalesa de les seues instal·lacions, d'un llistat 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 22/2011.

4. Les quantitats màximes dels residus admissibles en els Punts Nets o Ecoparcs serà determinada
per l'òrgan municipal competent,  i  es donarà la publicitat necessària perquè els usuaris en
prenguen coneixement.

5. En els Punts Nets o Ecoparcs, tant fixos com mòbils, només s'admetran, de manera general,
residus generats per domicilis particulars.

6. L'Ajuntament  de  Xàtiva  podrà  incentivar  l'ús  dels  Punts  Nets  o  Ecoparcs  a  través  de  la
utilització de sistemes en els quals quede registrat l'ús d'aquest servei.

IV: Porta a porta.

1. En  aquelles  zones  concretes  que  presenten  unes  característiques  específiques  d'extensió  i
nombre d'habitants, l'Ajuntament de Xàtiva podrà implantar un servei  de recollida porta a
porta  domiciliària.  Aquest  servei  consisteix  en  el  depòsit  dels  residus  en  bossa  o  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 d’aquests 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 Xàtiva.

3. Aquesta resolució, així com les seues possibles actualitzacions i revisions podrà ser consultada
pels ciutadans i usuaris en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Xàtiva, en la seua pàgina web
i en el butlletí oficial de la província corresponent.

4. Així  mateix, l'Ajuntament de Xàtiva 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 al  sistema públic  de  gestió  de  residus,  atenent  criteris  de  major  eficiència  i
eficàcia. Per a l'aplicació del present sistema de recollida, l'Ajuntament podrà establir mesures
econòmiques, financeres i fiscals.
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