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Ordenança Municipal de Neteja Urbana
Exposició de motius
Entre els indicadors del nivell de qualitat de vida que es disfruta en una ciutat
s’ha de mencionar, sens dubte, que els servicis que atenen a la seua neteja diària,
així com la gestió dels residus urbans que es produïxen com a inevitable
conseqüència de la seua activitat quotidiana, aconseguixen uns destacats nivells
d'eficiència.
No obstant, aconseguir este objectiu no sols exigix l'esforç de l'Ajuntament
per mitjà de l'aportació econòmica necessària per a dotar a la ciutat del complex
equipament i de l’organització que calga.
De poc serviria este esforç sense la implicació dels ciutadans ja que, per
mitjà de les seues pautes de comportament en les seues relacions amb l'entorn
urbà, són ells qui determinen en gran part les possibilitats de l'èxit pretés.
A fi d'establir el marc de regulació bàsic, tant de les actuacions esperades
dels ciutadans com de l'organització dels servicis de què disposa l'Ajuntament,
s'ha elaborat el text de l'Ordenança Municipal de Neteja Urbana, que substituïx
l'anteriorment vigent, aprovada en 1988.
Efectivament, resulta necessari actualitzar el contingut de la normativa
municipal per a adaptar-la, no sols a l'evolució registrada en la sensibilitat
ciutadana respecte a la rellevància concedida al fet de disposar d'una ciutat amb
un satisfactori nivell en matèria de neteja d'espais públics i gestió de residus
urbans, sinó també a les distintes normes estatals i autonòmiques que, en els
últims anys, han desenvolupat diferents aspectes de la gestió de residus i que,
amb això, han donat compliment a les successives directives que emanen de la
Unió Europea.
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TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
La present ordenança té com a objecte la regulació en l'àmbit de les
competències de l'Ajuntament de València i, dins del seu terme municipal, de les
següents situacions i activitats:
1. La neteja de la via pública i platges en allò referit a l'ús comú general dels
ciutadans, i la neteja dels solars i terrenys siguen o no de propietat municipal.
2. La prevenció de l'estat de brutícia de la ciutat, produït com a conseqüència
de manifestacions públiques en el carrer.
3. L'arreplega de residus urbans d'acord amb la definició establida en l'article
4e) de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat
Valenciana.
4. L'acumulació, càrrega, transport i abocament de terres, runes i altres
materials semblants o assimilables, que siguen produïts com a conseqüència
d'obres, construccions i derrocaments.
Article 2. Obligatorietat de compliment i subsidiarietat
1. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment de la
present ordenança, i podrà obligar el causant d'un deteriorament a la reparació de
l'afecció causada, sense perjuí de la imposició de la sanció que corresponga.
2. L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que,
segons la present ordenança, corresponga efectuar directament als ciutadans,
amb la imputació del cost dels servicis prestats.
Article 3. Accions de neteja pública dels particulars
L'Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública
col·lectiva desenvolupe la iniciativa dels particulars.
TÍTOL II
De la neteja de la via pública
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Capítol I. De la neteja de la via pública com a conseqüència de l'ús comú
general dels ciutadans
Article 4. Via pública
1. A este efecte, es consideren via pública les avingudes, passejos, carrers,
voreres, travessies, camins, jardins i zones verdes, zones terroses, ponts, túnels
viaris i la resta de béns d'ús públic municipal destinats directament a l'ús comú
general dels ciutadans.
2. A este efecte, tindrà també la consideració de via pública la zona d'arena
de les platges.
Article 5. Regla general
Queda prohibit tirar i abandonar en la via pública qualsevol classe de
productes que puguen deteriorar l'aspecte de neteja de la ciutat.
Article 6. Prohibicions específiques
Es prohibix realitzar en la via pública els actes següents:
1. Depositar petards, cigarros puros, burilles de cigarret o altres matèries
enceses en les papereres i contenidors.
2. Sacsar robes o estores des de les finestres, balcons o terrasses.
3. Abocar aigua i, en particular, regar les plantes col·locades a l'exterior dels
edificis si a conseqüència d'esta operació es produïxen abocaments i esguitades
sobre la via pública o sobre els seus elements.
4. Depositar directament en les arenes de les platges qualsevol tipus de
residus i fer ús dels recipients que a este efecte estiguen destinats.
5. Manipular i seleccionar els materials residuals depositats en la via pública
a l'espera de ser arreplegats pels servicis corresponents, així com el rebuscament
i el triatge dels residus domiciliaris o d'establiments de tota índole.
6. Buidar, abocar i depositar qualsevol classe de material residual tant en la
calçada com a les voreres, escocells i solars sense edificar, excepte en els casos
en què medie autorització prèvia municipal.
7. Abocar qualsevol classe de producte industrial líquid, sòlid o solidificable
que, per la seua naturalesa, siga susceptible de produir danys als paviments o
afectar la integritat i la seguretat de les persones.
8. Abandonar animals morts.
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9. Netejar animals.
10. Llavar i reparar vehicles.
11. Abandonar mobles i altres efectes.
12. Incinerar residus a cel obert.
13. Realitzar pintades i grafits a les parets i als paraments verticals o
horitzontals, excepte en els llocs expressament assenyalats pels servicis
municipals.
14. Depositar menjar per a animals excepte autorització específica per a això.
15. Realitzar qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la neteja i
decor de la via pública.
Article.7. Obligació específica
Els titulars administratius dels elements destinats al servici del ciutadà situats
en la via pública, que no estiguen baix responsabilitat municipal, estaran obligats a
la seua neteja.
Capítol II. De la brutícia de la via pública com a conseqüència d'obres
Article 8. Obres i treballs que afecten la via pública
1. Per a previndre la brutícia, aquells que realitzen obres de construcció
d'edificis o en la via pública, hauran de procedir, sense perjuí de les llicències o
autoritzacions que si és el cas siguen procedents, a la protecció d'estes per mitjà
dels elements adequats, de manera que s'impedisca la disseminació i l’abocament
de materials fora de la zona estrictament 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 també haurà de desenvolupar els servicis de
neteja necessaris de la part i dels seus elements estructurals que s'hagueren vist
afectats per estes obres.
Per a este objectiu, l'Ajuntament podrà exigir la presentació del projecte de
servicis de neteja de la zona d'afecció de les obres per a la seua corresponent
aprovació abans de l'inici de les obres.
2. En especial, les superfícies immediates als treballs en rases,
canalitzacions i connexions realitzades en la via pública s’hauran de mantindre
sempre netes i exemptes de qualsevol classe de material residual. Les terres
extretes s’hauran de protegir, en tot cas, segons es determina a l’apartat anterior.
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3. Quan es tracte d'obres en la via pública, s’hauran d'instal·lar tanques i
elements de protecció, així com tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i de productes de derrocament, 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 compliran a les
prescripcions establides en la capítol III del títol 5 sobre transport de terres i runes.
5. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja
corresponents, tenint en compte allò que s’establix als punts anteriors.
Article 9. Contenidors d'obra
1. Queda terminantment prohibit depositar en la via pública, no fitada per a
l'obra, tot tipus de materials, inclús terres, arenes, graves i la resta de materials i
elements mecànics de contenció i excavació.
2. La utilització de contenidors per a obres serà sempre preceptiva quan els
materials d'extracció o d’arreplega excedisquen del volum d'un metre cúbic.
3. Els contenidors per a obres s’hauran de retirar de la via pública en els
supòsits previstos en l'article 58 de la present ordenança i, en tot cas, dins les vinti-quatre hores següents a la terminació dels treballs.
Article 10. Obligacions de neteja
Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, eixida o entrada a obres
o magatzems, etc. de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia en la via
pública, es procedirà a la neteja de la mateixa i dels elements d'esta que
s'hagueren embrutat, així com també es procedirà a la retirada dels materials
abocats per part dels responsables de les activitats o dels titulars de les mateixes
i, subsidiàriament, del vehicle.
Article 11.Transport de formigó
1. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigonera sense
portar tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que impedisca
l'abocament del mateix en la via pública.
2. Es prohibix netejar les formigoneres en la via pública.
3. Quant allò que es disposa als apartats anteriors (núm. 1 i 2), serà
responsable el conductor del vehicle, i estarà obligat a la retirada del formigó
abocat, a la neteja de tota la part de la via pública afectada i a la reparació dels
danys causats, sense perjuí de les sancions que corresponguen.
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Capítol III. De la brutícia de la via pública a conseqüència d'activitats
diverses
Article 12. Norma general
1. Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública, siga
quin siga el lloc en què es desenvolupen i sense perjuí de les llicències o de les
autoritzacions que en cada cas siguen procedents, exigixen dels seus titulars
l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a evitar la brutícia en la via
pública, així com l’obligació de netejar la part i els 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 allò que establix l’apartat anterior.
3. En el cas d'activitats publicitàries, es regularà segons el que disposa
l'ordenança municipal sobre publicitat.
Article 13. Establiments comercials
La neteja dels aparadors, portes, tendals o cortines dels establiments
comercials, es durà a terme de manera que no quede brutícia en la via pública, i
es depositaran els residus generats per esta operació en bosses homologades als
contenidors. El titular de l'activitat serà responsable d'això.
Article 14. Tallers i garatges de vehicles
1. Els concessionaris de guals i els titulars de tallers estaran obligats a
mantindre nets els accessos a l'aparcament, especialment en allò referit a greixos
que desprenen els vehicles.
2. 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 IV. De la neteja i del manteniment dels elements i de les parts
exteriors dels edificis
Article 15. Deures de conservació i neteja
1. Els propietaris d'immobles o, subsidiàriament, els titulars de la seua
utilització, estaran obligats a mantindre en les degudes condicions de seguretat,
neteja i ornament públic.
2. Els propietaris dels edificis, finques, vivendes i establiments estaran
obligats a mantindre netes les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les
mitgeres descobertes, les entrades, les escales d'accés i, en general, totes les
parts dels immobles que siguen visibles des de la via pública.
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3. Els propietaris estaran també obligats a mantindre netes les ximeneres,
depòsits, patis de llums, conduccions d'aigua i de gas, desaigües, parallamps,
antenes i qualsevol altra instal·lació dels immobles.
4. L'Ajuntament, en els supòsits arreplegats en els apartats precedents i previ
tràmit d'audiència als interessats els requerirà, perquè en el termini que se'ls
assenyale realitzen les obres o operacions necessàries.
5. L'incompliment d'allò que s'ha ordenat determinarà l'aplicació de la sanció
corresponent, per falta de neteja i decor en els elements o en les parts exteriors de
l'immoble.
Capítol V. De la neteja, tancament i manteniment de terrenys i solars
Article 16. Obligació genèrica
Els propietaris de qualsevol classe de terrenys els hauran de mantindre en
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Article 17. Obligació específica i exempcions per als solars
1. El propietari haurà de tancar tot solar i, alhora, haurà de mantindre-ho
lliure de rebutjos i de residus i en les degudes condicions d'higiene, salubritat,
seguretat i ornament públic.
2. La prescripció anterior inclou l'exigència de la desratització i desinfecció
dels solars.
3. Es podrà eximir de l'obligació de neteja i de tanques als propietaris
d'aquells solars que per les seues característiques especials, de situació
urbanística i d’utilització, no facen aconsellable el seu tancament segons el parer
dels servicis municipals.
4. La inspecció i la realització subsidiària, si és el cas, dels treballs a què es
referixen els apartats anteriors 1 i 2, és potestat de l'Ajuntament. Iniciada la dita
prestació pels servicis municipals, no s'interromprà encara que l'obligat manifeste
el seu propòsit de realitzar les prestacions incomplides.
5. En cas de la realització subsidiària dels treballs de neteja i tancament, i en
absència manifesta dels seus propietaris, serà potestat de l'Ajuntament, amb
l'autorització prèvia judicial si procedix, el derrocament de la tanca dels solars de
propietat privada quan, per motiu d'interés públic, siga necessari este derrocament
per a aconseguir l'accés.
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6. Els servicis municipals imputaran els propietaris dels costos del
derrocament a què fa referència l’apartat número 5, així com dels costos de
reconstrucció de la part de la tanca afectada.
Article 18. Característiques del tancament
La tanca de solars s’haurà d'efectuar d'acord amb les normes tècniques i
característiques que s'indiquen pels servicis tècnics de l'Ajuntament i segons els
criteris d'estabilitat, de resistència i de seguretat.
Capítol VI. Repercussions en la neteja respecte a la tinença d'animals en la
via pública
Article 19. Obligacions dels posseïdors d'animals
1. Els propietaris són directament responsables dels danys o de les afeccions
a persones i coses i de qualsevol acció que ocasione brutícia en la via pública, que
puguen ser produïts per animals de la seua pertinença.
2. En absència del propietari, serà responsable subsidiari la persona que
conduïra l'animal en el moment que es produïx l'acció que causa la brutícia o el
dany.
3. Davant d'una acció que causara brutícia en la via pública produïda per un
animal, es podrà exigir al propietari o al tenidor de l'animal la reparació immediata
de l'afecció causada.
Article 20. Obligacions especials sobre les deposicions i excrements dels
animals
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos
o una altra classe d'animals per la via pública, estaran obligats a impedir que
aquells facen les seues deposicions en qualsevol de les parts de la via pública
destinades al trànsit de vianants.
2. En tots els casos, el conductor de l'animal estarà obligat a arreplegar i
retirar els excrements, inclús de netejar la part de la via pública que haguera sigut
afectada.
3. El conductor de l'animal podrà optar entre:
a) Alliberar les deposicions de manera higiènicament acceptable, per mitjà de
la bossa d'arreplega de fems domiciliaris.
b) Depositar els excrements dins de bosses impermeables, perfectament
tancades, a les papereres i en altres elements de contenció indicats pels
servicis municipals.
TÍTOL III
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De la neteja de la ciutat respecte a l'ús comú especial i privatiu i de les
manifestacions públiques al carrer
Article 21. 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, terrasses, llocs de venda i semblants, estaran obligats a mantindre en
les degudes condicions de neteja tant les pròpies instal·lacions com l'espai urbà
que estiga sotmés a la seua influència.
3. En el cas de llocs de venda no fixos, es regularan segons allò que
disposa l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària.
Article 22. Obligacions de neteja en l'organització d'actes públics
1. Els organitzadors d'un acte públic al carrer seran responsables de la
brutícia derivada de la celebració de tal acte en la mateixa, i per tant estaran
obligats a realitzar la seua neteja.
2. A l’efecte de la neteja de la ciutat, els organitzadors estaran obligats a
informar l'Ajuntament del lloc, recorregut i horari de l'acte públic a celebrar, sense
perjuí de la sol·licitud de l'adequada llicència.
L'Ajuntament exigirà, quan les circumstàncies ho aconsellen, la constitució
d'una fiança en metàl·lic o l’aval bancari per l'import dels servicis de neteja que
previsiblement els poguera correspondre efectuar com a conseqüència de la
brutícia que es poguera derivar de la celebració de l'acte públic.
3. Si, una vegada finalitzat l’acte públic s’incomplira l'obligació de neteja i,
tant esta obligació com el treball d’arreplega foren efectuats per part de
l'Ajuntament, si el cost dels mateixos 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 pels mateixos,
TÍTOL IV
De l'arreplega de residus urbans o municipals
Capítol I. Condicions generals i àmbit de prestació dels servicis
Article 23. Servici d'arreplega
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1. El present títol té com a objecte regular les condicions en què l'Ajuntament
prestarà, i l'usuari utilitzarà, els servicis destinats a l'arreplega dels residus urbans
o municipals.
2. Tenen la categoria d'usuaris a l’efecte de prestació d'estos servicis, tots els
veïns i residents del municipi, així com les persones físiques i jurídiques i els
titulars d'establiments professionals, comercials, industrials o de servicis ubicats al
terme de València.
Article 24. Definició de residus urbans o municipals
A l’efecte de la present ordenança, tindran la categoria de residus urbans o
municipals, els materials de rebuig que a continuació s'enumeren:
1. Els residus d'alimentació i de consum domèstic produïts pels ciutadans en
les seues vivendes.
2. Els materials residuals produïts per activitats de servicis, comercials,
equipaments i industrials, sempre que es puguen assimilar als rebutjos domiciliaris
en característiques, tipus i/o volum.
3. Els residus procedents de l'agranat de la via pública.
4. Els residus i runes
domiciliàries.

produïdes com a conseqüència d'obres menors

5. La brossa de la poda d'arbres i del manteniment de plantes.
6. Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en
locals comercials.
7. Els rebutjos produïts pel consum en bars, restaurants i la resta
d'establiments del Gremi d'Hostaleria. Així també, aquells produïts en
supermercats, mercats, mercats ambulants, autoservicis i establiments semblants.
8. Els residus de consum en general, produïts en residències, hotels,
hospitals (grups I i II, del Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern
Valencià, Reglament Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris), clíniques,
col·legis, acadèmies, oficines, activitats professionals en vivendes, bancs,
institucions públiques, cines i altres establiments públics o oberts al públic.
9. Els mobles, efectes domèstics i trastos vells, així com la roba, calçat i
qualsevol producte anàleg.
10. Els olis vegetals domèstics usats.
11. Els animals domèstics morts.
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12. Les deposicions dels animals domèstics o de companyia que s'alliberen
de forma adequada, tal com es disposa a la present ordenança.
13. Els vehicles abandonats.
14. Qualsevol altre tipus de residu que, no sent qualificat com a perillós, es
poguera assimilar als anteriors.
Article 25. Prestació del Servici d’Arreplega
L'arreplega de residus urbans o municipals regulada per la present
ordenança serà efectuada per l'Ajuntament, a l'efecte de la qual s’establirà els
servicis oportuns per a l'admissió dels residus.
Els establiments comercials i industrials amb volum de producció de residus
urbans major de 600 litres diaris podran organitzar els seus propis servicis
d'arreplega i transport per mitjà de gestor autoritzat. En el cas que no s'optara per
esta gestió privada i se sol·licitara el Servici Municipal d'Arreplega, este disposarà
de les mesures a adoptar per l'interessat que permeten l’arreplega més adequada i
el seu transport, així com la forma i el lloc per al seu depòsit.
Article 26. Operacions compreses en la prestació del servici
La prestació del Servici d’Arreplega de Residus comprén les operacions
següents:
− Trasllat

dels residus des dels punts de depòsit o d’acumulació fins als
vehicles d'arreplega.
− Devolució, si procedix, dels elements de contenció una vegada buidats, als
punts originaris.
− Retirada de les restes de residus caiguts en la via pública com a
conseqüència d'estes operacions.
− Transport i descàrrega dels residus en els punts de tractament o en les
estacions de transferència.
Article 27. Entrega dels residus
Els usuaris estaran obligats a entregar o a depositar els distints tipus de
residus en les condicions que en cada cas assenyale l'Ajuntament.
Es prohibix abandonar residus en la via pública, així com la seua evacuació,
directa o previ pas per trituradors de residus sòlids a la xarxa de sanejament i
clavegueram.
Article 28. Propietat dels residus
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Una vegada depositats els residus dins dels contenidors o entregats als
operaris d'arreplega, si és el cas, adquiriran el caràcter de propietat municipal,
d'acord amb la legislació vigent.
Article 29. Rebuscament
Es prohibix rebuscar i retirar qualsevol classe de material residual depositat
als contenidors o a altres llocs assenyalats per a la seua arreplega pel servici
municipal.
Article 30. Procediments d'arreplega
L'Ajuntament de València prestarà els servicis d'arreplega per mitjà dels
procediments següents:
− Contenidors: per a l'arreplega selectiva de determinats residus o de la
fracció d'estos no objecte d'arreplega selectiva.
− Porta a porta: per a l'arreplega en vivenda o establiments comercials dels
residus que així es determine.
− Punts nets: instal·lacions municipals en què es recepcionan els residus que
els ciutadans transporten i entreguen.
− Altres procediments: per mitjà dels quals s'efectuarà l'arreplega d'animals
morts i de vehicles abandonats, sotmesa a la seua pròpia regulació
específica no prevista en esta ordenança.
Capítol II. Arreplega per mitjà de contenidors
Article 31. Número i ubicació de contenidors
L'Ajuntament disposarà la instal·lació de contenidors, atenent a les
característiques urbanes de les distintes vies públiques, amb un número suficient i
en aquelles ubicacions més adequades, de manera que es facilite als usuaris una
prestació suficient d’este servici d'arreplega.
Els contenidors se situaran a la via pública o a l'interior dels edificis, segons
disposen o no d'un quart de fems, en atenció als requeriments de la prestació del
servici en cada cas.
Article 32. Aportació de contenidors
Tots els contenidors seran aportats per l'Ajuntament, qui s'ocuparà també del
seu manteniment, llavat i reposició quan siga necessari.
S'exceptua de la norma anterior el cas dels usuaris que siguen grans
productors de residus, que superen els 600 litres diaris de les fraccions vidre,
envasos lleugers o residus no selectius, els quals hauran d'aportar i de reposar, si
és el cas, els contenidors que utilitzen.
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Article 33. Neteja dels contenidors
Els servicis municipals corresponents realitzaran la neteja periòdica dels
contenidors en funció de la seua conservació i per al manteniment de les degudes
condicions d'higiene.
Article 34. Ús dels contenidors
Els usuaris tenen l'obligació d'utilitzar els contenidors en les condicions
adequades, amb l’abstenció de qualsevol manipulació que poguera dificultar la
seua arreplega, i seran responsables del deteriorament que els recipients puguen
patir per la seua culpa, negligència o imprudència. La mateixa obligació s'establix
per a les barres protectores, pivots, barrots, etc., i marques fixades de les zones
d'arreplega, en el cas que hi haguera.
Es prohibix depositar cap tipus de residu fora del contenidor.
Les obligacions i les responsabilitats mencionades poden suposar la
imputació dels costos corresponents, sense perjuí de les responsabilitats que
poguera ocasionar.
Article 35. Desplaçament de contenidors i estacionament de vehicles
Es prohibix moure o desplaçar els contenidors fora dels llocs assenyalats per
al seu emplaçament.
De la mateixa manera es prohibix l'estacionament de vehicles que dificulte o
impedisca al camió recol·lector la maniobra necessària per al buidatge del
contenidor.
L'Ajuntament podrà establir guals i reserves especials de l'espai urbà per a
càrrega, descàrrega i la resta d'operacions necessàries per a la prestació del
servici d'arreplega.
Article 36. Magatzems i quarts per a residus
El Codi Tècnic de l'Edificació, en el seu document bàsic CTE-HS2, regula la
construcció i la instal·lació dels magatzems i quarts de fem. El Reial Decret
314/2006, de 17 de març, que aprova este codi tècnic, també disposa en l'article
13.2 sobre exigències bàsiques que, els edificis disposaran d'espais i de mitjans
per a extraure els residus ordinaris generats en ells acorde amb el sistema públic
d'arreplega, a l'efecte del qual s'establix el següent:
1. Edificis amb ús dominant residencial (vivendes):
1.1 Vivendes i locals comercials i industrials xicotets
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D'acord amb el CTE-HS-2 el magatzem de contenidors d'edifici serà
obligatori en les zones i per a les fraccions que tinguen el sistema porta a porta. A
este efecte, el Servici Municipal d'Arreplega de Residus determinarà les zones i les
fraccions de residus afectats.
El magatzem per a residus serà utilitzat pels ocupants de les vivendes per al
depòsit de qualsevol tipus de residus, així com pels titulars dels locals comercials,
per al depòsit d'aquells residus que produïsquen menys de:
- 600 litres diaris de matèria orgànica
- 600 litres setmanals de vidre, de paper cartó o d'envasos lleugers
Les superfícies mínimes materialitzades del magatzem d'acord amb el CTE i
l'experiència de la superfície habilitada en les promocions de vivendes en què ja
s'està utilitzant este tipus de magatzem seran aquelles que resulten del càlcul:
S = 16 + 0,28 · (N - 45)
On:
S = superfície de magatzem de residus en m².
N = nombre de vivendes.
1.2 Locals comercials i industrials grans
Els locals comercials i industrials d'edificis residencials la producció dels
quals en algun dels tipus de residus supere els màxims fixats al punt anterior,
hauran de disposar en el seu interior d'un magatzem o d’un espai propi de
dimensions suficients per a l'emmagatzemament d’estos residus. En estos casos
la prestació del servici d'arreplega es realitzarà d'acord amb els articles 25 i 27 de
la present ordenança.
Estos magatzems per a residus hauran d'estar situats en la planta baixa, i la
porta d'accés des de la via pública, per a ús dels servicis municipals d’arreplega,
se situarà a menys de 10 m del punt de càrrega del camió recol·lector, així mateix
l'itinerari a recórrer es trobarà lliure de qualsevol tipus de barreres
arquitectòniques. Quan circumstàncies urbanístiques especials impedisquen
complir el requisit de distància màxima assenyalat, la distància a recórrer serà la
mínima possible.
La porta d'accés des de la via pública serà de doble full i amb pany de tipus
unificat establit pels servicis tècnics municipals.
2. Edificis amb ús dominant no residencial
Hauran de disposar en el seu interior d'un magatzem o d’un espai propi de
dimensions suficients per a l'emmagatzemament d’estos residus i d'acord amb les
condicions que establisca el Servici Municipal d'Arreplega de Residus Urbans.
Article 37. Arreplega selectiva amb contenidors
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Es considera selectiva l'arreplega per separat de materials residuals
específics depositats en els contenidors habilitats per a cada un d'ells.
Les arreplegues selectives que es presten en l'actualitat són:
Vidre
− Paper i cartó
− Envasos lleugers
− Piles
− Telèfons mòbils
−

L'Ajuntament durà a terme totes aquelles experiències i iniciatives que
considere adequeades en matèria d'arreplega selectiva, a fi d'ampliar i de
fomentar estos servicis.
Article 38. Arreplega no selectiva amb contenidors
L'arreplega d'aquells residus per als quals no s'haja implantat un procediment
d'arreplega selectiva s'efectuarà per mitjà de contenidors denominats de fracció
resta, en els quals s’hauran de depositar estos residus.
Estos contenidors es podran ubicar de quatre formes distintes:
1.
2.
3.
4.

A la via pública.
Als quarts de fem d'edificis.
A l'interior d'edificis que no tinguen quarts de fem.
A l'interior d'establiments d'hostaleria (bars, restaurants, etc.).

En els dos primers casos s'instal·laran contenidors de gran capacitat, de
1000 litres o més, i la seua manipulació per al buidatge i el retorn serà efectuat pel
Servici Municipal d'Arreplega.
En el tercer i quart cas, en aquelles zones que es determine, s'instal·laran
contenidors de xicoteta capacitat, fins a 330 litres, i l'usuari estarà obligat a situar
el contenidor amb residus en la vorera enfront del portal de l'edifici, entre les 21
hores i el pas del servici d'arreplega. Els contenidors, una vegada buits hauran de
ser retornats per l’usuari a l'interior dels patis i de les vivendes abans de les 9
hores del dia següent.
Article 39. Horari dels servicis
El depòsit dels residus en els distints contenidors es podrà efectuar pels
usuaris sense limitació d'horari, a excepció de l'arreplega no selectiva, en la qual el
depòsit s’haurà de produir exclusivament entre les 20 hores i el pas del camió
recol·lector.
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L'arreplega dels contenidors de fracció resta es prestarà diàriament i la dels
de fracció selectiva amb la freqüència necessària, determinada per l'ompliment
dels mateixos.
Article 40. Condicions d'entrega
Tots els residus s’hauran de depositar dins del contenidor destinat a la seua
recol·lecció.
Es prohibix, per tant, abandonar residus de qualsevol tipus junt als
contenidors, així com depositar-los en contenidors diferents dels destinats en cada
cas a la seua arreplega.
S'establixen les següents prescripcions específiques:
− El

paper i cartó es depositarà plegat.
vidre es depositarà amb els envasos buits i desproveïts de tap.
− Els envasos lleugers es depositaran buits de contingut.
− L'oli vegetal es depositarà en envasos tancats.
− La fracció orgànica i les restes es depositaran per mitjà de bosses
estanques, convenientment tancades i sense que continguen cap residu
líquid.
− El

Article 41. Servicis específics: mercats municipals
L'arreplega en mercats municipals es realitzarà preferentment amb sistemes
de compactació i/o trituració, que s’hauran de disposar a l'interior dels seus
edificis. En cas que no siga possible el sistema anterior, es realitzarà amb
contenidors que es disposaran al seu interior.
En aplicació del Pla Nacional de Residus Urbans (PNRU), aprovat per
Resolució de 13 de gener de 2000, de la secretaria general de Medi Ambient i del
Pla Zonal de Residus de les zones III i VIII del Pla Integral de Residus (PIR) de la
Comunitat Valenciana, aprovat per Orde de 18 de gener de 2002, del conseller de
Medi Ambient (DOGV de 25.02.2002), s'instaurarà l'arreplega selectiva,
especialment de la fracció orgànica, per ser la principal que es genera en estos
casos.
Article 42. Servicis específics: hospitals
D'acord amb el Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià
pel qual es va aprovar el Reglament Regulador de la Gestió dels Residus
Sanitaris, és competència de l'Ajuntament l'arreplega dels residus dels grups I i II.
Atenent a la definició d'estos, l'Ajuntament arreplegarà preferiblement amb
sistemes de compactació que s'ubicaran a l'interior dels hospitals, els residus del
grup I, que són els assimilables als residus urbans i que no plantegen exigències
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especials, així es fomentaran en tot el possible les arreplegues selectives de vidre,
cartó i envasos lleugers.
Quant als residus del grup II, és a dir, els sanitaris no específics, per a poder
ser arreplegats per l'Ajuntament hauran de ser presentats de la mateixa manera
que s’establix a l'article 5 de l'esmentat Decret 240/1994, amb la qual cosa
s’hauran d’utilitzar bosses o recipients d'un sol ús amb les següents
característiques:
Estanquitat total.
Opacitat a la vista.
− Resistència a la ruptura.
− Asèpsia total en el seu exterior.
− Absència total en el seu exterior d'elements sòlids punxants.
− Volum no superior a 70 litres.
− Tancament especial hermètic de fàcil obertura, que no es puga obrir de
forma accidental.
− Identificació externa de bosses i de contenidors amb la llegenda residus
sanitaris no específics.
−
−

Article 43. Servicis específics: oli vegetal usat
Resulta de gran interés l'arreplega selectiva dels residus d'oli vegetal de
fregitel·les, a fi d'evitar en la major mesura possible el seu abocament a la xarxa
de sanejament i clavegueram.
Per a això, s'instal·laran contenidors específics en aquells edificis, que per la
seua activitat o ubicació, constituïsquen llocs preferents per a l'acumulació d'estos
residus, com ara mercats municipals, centres comercials i establiments
pertanyents a grans distribuïdors d'alimentació.
L'entrega d'estos residus es condicionarà a l'horari d'obertura al públic dels
diferents establiments.
Capítol III. Arreplega amb sistema porta a porta
Article 44. Arreplega porta a porta de mobles i efectes inservibles
L'arreplega de mobles i efectes inservibles procedents de vivendes que, pel
seu volum i/o naturalesa, no es puguen depositar als contenidors, seran objecte
d'un servici prestat amb mitjans i amb organització propis.
L'usuari del servici depositarà en la via pública enfront del seu portal i en
l'horari que se li indique, els mobles i els efectes que hagen de ser retirats.
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S'entén per efectes inservibles els objectes de grans dimensions o pes, com a
aparells sanitaris, runes ensacades, residus d'aparells elèctrics i electrònics
(RAEE), i altres objectes no assimilables com a residus domèstics procedents del
consum diari.
El servici serà prestat amb les següents limitacions quantitatives en cada cas:
− Residus d'aparells elèctrics i electrònics: només es podrà arreplegar un
aparell per avís, en tant no siguen gestionats pel seu sistema integrat de
gestió que establix el Reial Decret 208/2005, de 26 de febrer.
− Mobles i efectes inservibles: només es podrà arreplegar, per cada avís un
màxim de 5 unitats o embalums, el volum total dels qual no podrà
sobrepassar 5 metres cúbics, i el seu pes no serà superior a 50 Kg per
embalum.
− Residus de xicotetes reparacions domiciliàries (obra menor) i runes en sacs:
només es podrà arreplegar com a màxim un total de 50 Kg
El servici podrà ser sol·licitat una vegada per setmana com a màxim.
Per a majors quantitats d'estos tipus de residu es podran utilitzar els punts
nets, fins als límits que fixen les seues normes de funcionament, o s'haurà de
contractar un servici de gestió privat a una empresa autoritzada per al transport
dels mateixos.
Els avisos seran atesos en el termini de 24 hores,
Article 45. Arreplega porta a porta de cartó i paper de comerços i
d’establiments
En les zones de gran concentració d'establiments comercials generadors de
paper i de cartó d'embalatges, l'Ajuntament prestarà un servici d'arreplega d'estos
residus en el propi establiment de manera individualitzada.
Este servici serà gratuït per a tots els establiments productors.
Si algun establiment renunciara a l'ús del servici haurà de proveir l'adequada
gestió dels residus per mitjà de la contractació d'un gestor autoritzat.
Els comerciants adherits al servici, acumularan i plegaran els embalatges de
cartó i paper, i ho situaran en un lloc dins del seu establiment o a l’exterior en la
seua façana, segons les característiques de la zona en què s'ubique l'establiment,
amb la freqüència que se'ls indique i depenent de les quantitats produïdes.
El vehicle recol·lector passarà a una hora establida d'eixa mateixa jornada i
ho transportarà fins al reciclador concertat amb l'Ajuntament.
Capítol IV. Arreplega en punts nets
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Article 46. Arreplega en punts nets
Els punts nets són centres destinats a la recepció de residus transportats i
depositats pels ciutadans. En estos centres s'emmagatzemaran temporalment i es
classificaran els diversos residus amb l'objecte de separar-los atenent a possibles
operacions de recuperació.
La gestió dels punts nets correspondrà a l'Entitat Metropolitana de
Tractament de Residus, la qual determinarà els tipus de residus admissibles, que
en tot cas inclourà els següents:
Residus d'obres i runes
Residus d'aparells elèctrics i electrònics RAEEs
Metall
Fusta
Voluminosos, mobles i efectes inservibles
Vidre
Poda i residus de jardineria
Pneumàtics
Paper cartó (envasos i paper cartó en general)
Envasos lleugers
Envasos metàl·lics
Olis (vegetals i minerals)
Bateries
Fluorescents i residus que contenen mercuri
Envasos que han contingut residus perillosos (amb restes de pintures i dissolvents)
Aerosols
Piles
Radiografies
Així mateix determinarà les quantitats màximes que es podran depositar de
cada un d'estos residus i la freqüència màxima d'estos depòsits.
Les instal·lacions d'ecoparc es regularan per les normes específiques d'ús
que aprove l'Ajuntament.
TÍTOL V
Gestió de residus d'obres i runes
Capítol I. Condicions generals i àmbit d'aplicació
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Article 47. Objecte i àmbit d'aplicació
A l’efecte de la present ordenança, tindran la consideració de residus d'obres
i de runes aquells que resulten de treballs de construcció, demolició, derrocament
i, en general, tots els sobrants d'obres majors i menors.
En el present títol es regula la gestió dels residus d'obres i de runes
procedents d'obres menors i de xicotetes reparacions domiciliàries, així com els
d'obres en la via pública.
La gestió dels residus d'obra procedents de demolicions i de construccions
d'obres majors es regiran pel que establisquen les seues disposicions
específiques.
Article 48. Intervenció de l'Ajuntament
La intervenció municipal en tota la gestió dels residus d'obres tindrà com a
objecte:
− Evitar

l'abocament incontrolat d’estos materials.
− Evitar el deteriorament dels paviments i de la resta d’elements estructurals
de la ciutat.
− Evitar la brutícia de la via pública i de la resta de superfícies de la ciutat i del
terme municipal.
− Garantir la correcta col·locació dels recipients per a runes en la via pública i
la seua arreplega quan estiguen plens.
− Afavorir el reciclatge i la reutilització dels subproductes, les matèries i les
substàncies que contenen els residus.
− Fomentar que l'abocament de terres i runes es faça als llocs que
convinguen per interés públic.
Article 49. Contingut de la gestió
La gestió dels residus d'obres i de runes comprén les operacions següents:
− Trasllat

dels residus als contenidors o als recipients d'emmagatzemat i
transport. També es podrà realitzar la càrrega directa a la caixa dels
vehicles d'arreplega.
− Trasllat dels contenidors als vehicles d'arreplega.
− Retirada de restes caigudes a la via pública com a conseqüència d'estes
operacions.
− Transport i descàrrega dels residus als punts de tractament o a les
estacions de transferència adequades.
Article 50. Responsabilitat de la gestió i de la participació de l'Ajuntament
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Amb caràcter general, la gestió d'estos residus és responsabilitat dels propis
industrials de l'activitat, així mateix no és obligatòria la prestació de cap servici per
part de l'Ajuntament.
Amb caràcter especial, l'Ajuntament prestarà el servici d'arreplega de residus
de xicotetes obres menors i de reparacions domiciliàries a través dels sistemes
descrits anteriorment com:
−
−

L’arreplega porta a porta de mobles i d’efectes inservibles.
L’ arreplega en els punts nets.

Amb les limitacions establides en cada cas.
Capítol II. Condicions en la utilització de contenidors de residus d'obres
Article 51. Definició de contenidor d'obra
A l’efecte de la present ordenança, es designa com a contenidor d'obra el
recipient especialment dissenyat per a ser carregat i descarregat sobre el vehicle
de transport que estiga destinat a l'arreplega dels materials residuals especificats a
l'article 47.
Els contenidors d'obra de més d'1 m³ seran metàl·lics i estaran dotats de
sistema de tancament. Els de capacitat fins a 1 m³ podran ser fabricats amb
matèries tèxtils, sempre que el seu estat de conservació garantisca que no es
produïsca pèrdua de material durant la seua arreplega i transport.
Article 52. Identificació dels contenidors d'obra
Els contenidors d'obra deuran, en tot moment, presentar al seu exterior de
manera perfectament visible, el nom o la raó social i el telèfon de l'empresa
propietària o responsable, així com un número o un codi d'identificació del
contenidor.
Els contenidors per a obres hauran d'estar pintats de colors que destaquen la
seua visibilitat.
Article 53. Autorització municipal
La col·locació de contenidors per a obres estarà subjecta a l’autorització
municipal, que serà atorgada pels servicis municipals corresponents amb el
pagament previ de la taxa que assenyalen les ordenances fiscals.
Article 54. Usuari únic
Els contenidors per a obres només podran ser utilitzats pels titulars de la
llicència a què fa referència l'article anterior.
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Cap altra persona podrà efectuar abocaments de cap classe en el
contenidor, de no mediar autorització del titular de la llicència. Per tant, els
infractors seran sancionats.
Article 55. Responsable únic
El titular de l'autorització municipal serà responsable davant de l'Ajuntament
de les incidències que es pogueren produir en l'adequada utilització del
contenidor.
L'empresa propietària del contenidor serà responsable del compliment de les
condicions d'instal·lació, retirada, transport i descàrrega del mateix.
Article 56. Ubicació i instal·lació dels contenidors d'obra
La ubicació dels contenidors d'obra en la via pública s'efectuarà en les
condicions assenyalades a l'Ordenança Municipal Reguladora de les Llicències
d'Obres Menors i Elements Auxiliars.
Article 57. Normes d'ús
Els contenidors d'obres s’hauran d'utilitzar de manera que el seu contingut no
s'aboque o no puga ser escampat pel vent. A este efecte, conclosa la jornada de
treball es procedirà al tancament dels contenidors.
El titular de l'autorització municipal serà responsable dels danys causats al
paviment de la via pública i a la resta d'elements estructurals i d'ornament de la
ciutat.
En la utilització dels contenidors d'obra es prohibix l'evacuació de qualsevol
classe de residus diferents dels definits a l'article 47.
Article 58. Normes de retirada
Els contenidors per a obres seran retirats de la via pública:
- Quan acabe el terme de la concessió de la llicència d'obres.
- En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat municipal i
inspecció municipal i dins de les 24 hores del mateix.
- Només estiguen plens per a procedir al seu buidatge i sempre dins del
mateix dia en què s'ha produït este ompliment.
En la càrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries per a
impedir que s'embrute la via pública, així el titular de l’autorització estarà obligat a
netejar la zona de via pública afectada com a conseqüència de la dita càrrega.
24

Capítol III. Condicions en el transport de residus d'obra i runes
Article 59. Condicions generals
Els vehicles amb els quals s'efectue el transport de residus d'obres i runes,
utilitzen o no contenidors, reuniran les degudes condicions per a evitar
l'abocament del seu contingut sobre la via pública.
Article 60. Limitacions en el volum de càrrega
No es permet que els materials transportats sobrepassen els extrems
superiors del contenidor recipient. No es permet tampoc la utilització de
suplements addicionals no autoritzats per a augmentar les dimensions de la
capacitat de càrrega dels vehicles o dels contenidors.
Article 61. Cobriment de la càrrega
Els materials transportats hauran de ser coberts o protegits de manera que
no es desprenga pols ni es produïsquen abocaments.
Article 62 Neteja d'abocaments
Els transportistes de terres i runes estaran obligats a procedir a la neteja
immediata del tram de via afectada, en el cas que la via pública s'embrutara a
conseqüència de les operacions de càrrega i de transport.
Els transportistes estaran obligats a retirar tots els residus d'obres i runes que
hagen sigut abocats en llocs no autoritzats, sense perjuí de la infracció comesa i
de la sanció que se'ls puga imposar.
TÍTOL VI
De les infraestructures i de l’equipament fix en la via publica per als servicis
de neteja i d’arreplega de residus urbans
Capítol I. Infraestructures i equipament fix de neteja urbana
Article 63. Abast
Els projectes d'obres municipals així com les aprovacions, autoritzacions, i/o
llicències d'obres d'edificació, d’urbanització, així com d'infraestructures en general
d'altres administracions i d’altres titulars públics i privats en el terme municipal de
València, hauran d'incorporar les infraestructures, equipaments i condicions
complementàries relatives a contribuir a afavorir les condicions efectives més
favorables per a la prestació dels servicis de neteja urbana.
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Article 64. Infraestructures de neteja
Quan l'àmbit de les obres ho permeta, el seu projecte i la seua execució
material hauran de preveure l'establiment d'un sistema de captació i de
bombament propi d'aigües subàlvies i la infraestructura adequada i necessària,
sense perjuí que, excepcionalment, l'Ajuntament de València puga determinar amb
caràcter temporal i provisional, una altra font d'alimentació d'aigua a estes xarxes.
Article 65. Equipament fix de papereres en via pública
En els projectes d'obres s’haurà de preveure i establir l'equipament fix de
papereres d'acord amb els models i els tipus existents en el moment d'instal·lació.
Article 66. Altres previsions
Sense perjuí de l'anterior, els projectes d'obres hauran de preveure i
incorporar el disseny, les dimensions i condicions relatives a detalls, com són, les
altures de rastells, disseny de tanques enjardinats en voreres i altres aspectes, a fi
d'evitar cantons o angostures que impedisquen o dificulten el pas de la maquinària
de neteja. Així mateix es definiran els tipus de paviments i acabats superficials que
contribuïsquen a una major eficàcia de la prestació dels servicis de neteja viària.
Igualment els projectes d'obres preveuran els materials i el dimensionat
resistent dels elements i registres (tapes d'arquetes de xarxes urbanes
subterrànies) de la via pública necessaris per a les sobrecàrregues d'ús trànsit de
la maquinària de neteja viària.
Capítol II. Infraestructures d'arreplega de residus urbans
Article 67. Abast
Els projectes de les obres municipals així com les aprovacions, les
autoritzacions i/o les llicències d'obres d'urbanització, així com d'infraestructures
en general d'altres administracions i d’altres titulars públics i privats en el terme
municipal de València, hauran d'incorporar les infraestructures, l’equipament i els
elements fixos així com les condicions complementàries relatives a contribuir a la
prestació i al desenvolupament més favorable dels servicis municipals d'arreplega
de residus urbans.
Article 68. Infraestructures soterrades per a l'arreplega
Segons la modalitat de prestació del servici d’arreplega selectiva i no
selectiva de residus que l'Ajuntament de València tinga establit en cada moment,
els projectes i les obres hauran de preveure, quan així ho determine l'Ajuntament,
l'establiment d'arquetes subterrànies enregistrables o d’altres infraestructures
subterrànies per a l'arreplega de residus urbans.
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Estes arquetes subterrànies estaran degudament equipades amb el sistema i
el disseny de captació de residus, alimentació elèctrica i quadre de protecció i
maniobra, sistema i mecanisme d'elevació i registre, i boca de neteja i desaigüe
que es determine pels servicis municipals competents en matèria d'arreplega de
residus urbans a fi de possibilitar i d’afavorir la seua explotació i el seu
manteniment.
La reparació i el manteniment d'estes infraestructures correspondrà al servici
municipal competent en matèria d'arreplega de residus urbans.
Article 69. Altres obres i elements per a l'arreplega de residus urbans
Amb l'abast establit a l'article 67, segons la modalitat del Servici Municipal
d'Arreplega de Residus Urbans previst al Codi Tècnic d'Edificació, d'acord amb la
normativa general d'accessibilitat així com també segons la normativa de
circulació, els projectes i les obres que s'executen al municipi de València, hauran
de preveure l'execució de recrescuts de voreres fins a la ubicació dels contenidors
en les zones d'aparcament en bateria de vehicles, així com la col·locació
d'elements d'obra i complementaris de senyalització d'ubicació i de protecció dels
contenidors de residus urbans en el cas d'aparcament en cordó.
En els casos anteriors el projecte preveurà, d'acord amb el que determinen
les normes de senyalització per a la circulació viària que informa el Servici de
Transports i Circulació, la senyalització d'ubicació de contenidors per a la parada
dels camions d'arreplega de residus urbans, tot i tenint en compte les dimensions
mínimes necessàries per a la maniobra de càrrega i descàrrega d'estos camions.
Article 70. Altres previsions
Sense perjuí de l'anterior, els projectes d'obres hauran de preveure i
d’incorporar les previsions i les condicions relatives, tant en allò relacionat amb els
detalls de l’acabament de les infraestructures ja descrites en l'articulat anterior com
d’altres determinacions acords amb el compliment de la normativa aplicables en
cada moment i a les necessitats i modalitat de prestació dels servicis d’arreplega
de residus que contribuïsquen a afavorir la prestació del servici.
TÍTOL VII
Règim sancionador
Capítol I. Disposicions generals
Article 71. Infraccions administratives
Constituïxen infracció administrativa en relació amb les matèries que regula
la present ordenança, els actes o omissions que contravinguen el que establixen
els preceptes de la mateixa, així com l'incompliment dels requeriments per a
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l'adopció de mesures correctores o d'ordes administratives en relació amb les
matèries que en l'ordenança es regulen.
Article 72. Procediment sancionador
Les persones que incórreguen en responsabilitats derivades de
l'incompliment de les normes contingudes en el present text podran ser
sancionades, prèvia instrucció del procediment legalment establit.
Article 73. Responsabilitat
Les accions o omissions que suposen un incompliment dels preceptes de la
present ordenança generaran una responsabilitat de caràcter administratiu, sense
perjuí de qualssevol altres responsabilitats a què hi haguera lloc.
Només podran ser sancionades per fets constitutius d'infracció administrativa
les persones físiques o jurídiques que resulten responsables dels mateixos. Quan
siguen diverses les persones responsables i no siga possible determinar el grau
de participació de cada una en la realització de la infracció de què es tracte,
respondran totes elles de forma solidària.
Article 74. Titular responsable dels residus
Els residus tindran sempre una persona titular responsable, que serà el
productor, el posseïdor o el gestor dels mateixos, segons els casos.
Només quedaran exempts de responsabilitat administrativa aquells que els
ho hagueren entregat a l'Ajuntament amb l’observació de les respectives
ordenances i de la resta de normativa aplicable, o aquells que hagueren cedit els
residus als gestors autoritzats.
Article 75. Restitució del medi alterat
Sense perjuí de les sancions que s'imposen, serà obligació d’aquells que
infringisquen la normativa reparar els danys causats, a fi de restaurar i de reposar
els béns alterats al seu estat anterior.
Si la persona infractora no complira les seues obligacions de restauració
podrà ser requerida amb este fi per l'òrgan sancionador, este ordenarà l'execució
subsidiària que serà per compte d'aquella, sense perjuí de les sancions
pecuniàries i la resta d'indemnitzacions a què hi haguera lloc.
Article 76. Inspecció i control
Els funcionaris que realitzen les labors d'inspecció tindran el caràcter
d'agents de l'autoritat.
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Degudament identificats, quan en l'exercici d'esta funció constaten fets que
pogueren ser constitutius d'infracció, alçaran la corresponent acta o el butlletí de
denúncia, que faran constar:
- Lloc, data i hora en què s'actua.
- Les circumstàncies de la persona que presumptament comet la infracció,
quan siga possible la seua identificació, o les dades relatives a l'empresa
presumptament responsable.
- L'exacta descripció dels fets constatats per si mateixos, que pogueren servir
de base per a la incoació del procediment sancionador i la tipificació de les
infraccions.
A l'exercici de la funció inspectora, el personal podrà:
- Procedir a les proves, investigacions o exàmens necessaris per a
comprovar el compliment d'esta ordenança.
- Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritze les
activitats i les instal·lacions objecte d’inspecció.
- Realitzar totes les actuacions que siguen precises amb vista al compliment
de les funcions d'inspecció que desenvolupen.
- Quan el lloc a inspeccionar siga un domicili, o requerisca previ consentiment
del seu titular o de la persona que en ell visca, s'obtindrà aquell amb este
caràcter, o se sol·licitarà l’autorització judicial.
L'acta serà formalitzada amb la constància de:
- La persona denunciant, si és el cas.
- La persona responsable de la infracció.
Si les persones esmentades es negaren a intervindre o a firmar a l'acta, serà
prou amb la firma de l'inspector o dels inspectors actuants.
Aquells que realitzen funcions d'inspecció tenen l'estricta obligació de complir
el deure de sigil professional i seran sancionats en cas d'incompliment d’acord
amb els preceptes disciplinaris que se’ls apliquen en cada cas.
Els fets que figuren arreplegats a les actes de la inspecció es presumiran
certs, excepte prova en contra.
L'administració apreciarà la prova practicada a l'expedient que es tramite, i
valorarà en el seu conjunt el resultat de la mateixa.
Capítol II. Infraccions i sancions
Article 77. Infraccions
En esta ordenança, es consideraran infraccions les següents:
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Quant a les normes sobre neteja:
Realitzar qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la neteja i al
decor de la via pública.
2. Efectuar activitats privades de neteja que causen molèsties en la via pública
a terceres persones i/o als béns públics.
3. Manipular, rebuscar i retirar qualsevol classe de residus depositats en
espera de la seua arreplega pel servici municipal.
4. Realitzar pintades i grafits en les parets i paraments verticals o horitzontals.
5. Depositar, abandonar, vessar o abocar en la via pública, solars o terrenys,
qualsevol matèria residual líquida, sòlida o solidificable.
6. Depositar menjar per a animals no tenint autorització específica per a això.
7. No arreplegar immediatament els excrements d'animals per part dels seus
propietaris i/o tenidors.
8. Satisfer les necessitats fisiològiques sobre la via pública o altres llocs no
habilitats per a això.
9. No adoptar prèviament a l'activitat de què es tracte les mesures adequades
per a evitar i/o pal·liar, si és el cas, l'embrutiment de la via pública.
10. No mantindre en les òptimes condicions de neteja l'espai urbà sotmés a la
influència de l'activitat, inclòs el punt de lliurament dels residus.
11. No retirar els sobrants d'obres i runes resultants de treballs realitzats en la
via pública.
12. Transportar residus i altres materials sense complir les condicions
necessàries per a evitar que s'embrute la via pública.
13. Transportar formigó amb vehicle formigonera sense portar tancada la boca
de descàrrega amb un dispositiu que impedisca l'abocament de formigó en
la via pública.
14. Netejar les formigoneres en la via pública o altres llocs no habilitats per a
això.
15. Realitzar en la via pública, qualsevol operació de reparació i neteja de
vehicles.
16. No mantindre els terrenys, construccions i edificis en les degudes
condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor.
Totes aquelles accions o omissions que contravinguen les disposicions de la
present ordenança.
1.

Respecte a les normes sobre arreplega de residus:
1. Depositar residus no complint amb les condicions ni els horaris establits en

el sistema d'arreplega en cada cas.
2. Depositar residus fora dels contenidors o de les bústies destinades a este fi.
3. Depositar en els contenidors residus diferents dels admissibles en cada
cas.
4. Depositar en els contenidors residus tipificats com perillosos o hospitalaris
(tipus III i IV).
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5. Danyar funcional o estèticament els contenidors o qualsevol mobiliari urbà

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

destinat a complir els objectius d'esta ordenança, així com desplaçar-los de
la seua ubicació.
No renovar els contenidors l'adquisició dels quals correspon al productor
dels residus segons l'article 33 de la present ordenança
Obstaculitzar les operacions de càrrega i descàrrega i de trasllat dels
residus.
No retirar els recipients retornables que s'utilitzen a l'arreplega de residus
urbans.
Tirar cigarros, cigarrets, burilles o altres matèries enceses a les papereres o
als contenidors.
Evacuar residus domèstics per la xarxa de clavegueram.
Abandonar efectes i mobles en la via pública o en altres llocs no habilitats
per a això.
Depositar o abandonar animals morts en la via pública.
Tirar residus des de les finestres, terrasses, balcons, obertures exteriors i la
resta d'elements dels edificis, vivendes o establiments.
Depositar residus fora dels llocs establits propiciant focus d'abocament
incontrolat.
Cremar residus en terrenys públics o privats.
Abandonar vehicles al final de la seua vida útil
Negar informació sobre residus potencialment perillosos.
Incomplir l'obligació d'entrega de residus al gestor autoritzat prevista en
l'article 26 de la present ordenança.
Incomplir alguna de les obligacions previstes en el títol V de la present
ordenança sobre residus d'obres i runes.
Dificultar o impedir les inspeccions i comprovacions necessàries.
Totes aquelles altres accions o omissions que contravinguen les
disposicions de la present ordenança.

Article 78. Graduació
Les infraccions es qualificaran com lleus, greus o molt greus tenint en compte
l'entitat de la falta comesa, el grau d'intencionalitat, la reincidència o la reiteració,
el risc o el dany ocasionat, el benefici obtingut i la resta de circumstàncies que es
mencionen en l'article 140 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per
a la Modernització del Govern Local.
Es tindrà específicament en compte, en el cas d'incompliments de preceptes
de neteja l'extensió de la superfície afectada i el cost dels treballs de neteja; i en el
cas d'incompliments de preceptes referents a l'arreplega i al transport de residus,
el pes i el volum del residu, així com el cost de la seua arreplega i tractament.
Article 79. Sancions
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En funció de la graduació amb què es qualifique a la infracció, esta se
sancionarà amb l’advertència o amb la multa de fins al màxim assignat a l'Alcaldia
per la legislació vigent.
Disposició addicional
Les relacions administratives derivades de la tramitació dels procediments a
què es referix la present ordenança, tant per a la realització d'actes de
comunicació com per a la presentació d'escrits i d’iniciatives per via telemàtica, es
podran fer efectius en tant que es troben completats els dispositius tecnològics
necessaris per a això, amb les garanties de seguretat i de confidencialitat
requerides per la legislació vigent, així com per la regulació normativa pertinent
respecte d'això.
Disposició transitòria única
Als procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor de la present
ordenança no se’ls aplicarà la mateixa, així doncs, es regirà per la normativa
anterior.
Disposició derogatòria única
Amb l'entrada en vigor de la present ordenança queda derogada l'Ordenança
Municipal Reguladora de Neteja Urbana aprovada per l'Ajuntament de València en
sessió plenària celebrada el dia 11 de febrer de 1988, i quantes normes municipals
del mateix rang s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb allò que s'ha
regulat a la mateixa.
Disposició final única
La present ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de Província de València.
València, a 16 d'abril de 2009
El secretari,
Signat: Hilario Llavador Cisternes
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