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CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r
1. Aquesta Ordenança es dicta en virtut de les facultats que confereixen els
articles 4 i 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb els articles 25 i 26 d’aquesta, que, respectivament,
atribueixen al municipi la competència necessària en matèria de recollida de
residus i estableixen aquesta com a servei municipal de prestació obligatòria.
2. La normativa a què es refereix la disposició addicional segona tindrà en tot
cas caràcter supletori.
Article 2n
1. Per residus sòlids, a l’efecte d’aquesta Ordenança, s’entén tot material
resultant d’un procés de consum, utilització, neteja, fabricació o transformació
quan la persona posseïdora o productora d’aquest el destina a l’abandó o té
l’obligació de desprendre-se’n en virtut de les disposicions en vigor.
2. Les persones residents productores o posseïdores de residus que, d’acord
amb el que preveu aquesta Ordenança, utilitzen el servei de recollida de fems
obligatoris han de posar-los a disposició del servei municipal en les condicions
que aquesta Ordenança determine. L’Ajuntament adquirirà la propietat dels
residus des de l’entrega i la recollida.
Article 3r
Per recollida domiciliària s’entén, a l’efecte d’aquesta Ordenança, la recollida
als habitatges, els solars, les clíniques, els ambulatoris i els centres o els
establiments comercials, industrials o de serveis enclavats al terme municipal
de Xixona dels residus sòlids urbans que s’hi hagen produït i que per les seues
característiques siguen susceptibles de ser recollits i traslladats en les condicions
normals de prestació del servei que assenyala aquesta Ordenança.
CAPÍTOL SEGON.- DE LES MODALITATS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Article 4t
1. El servei de recollida domiciliària de fems o residus sòlids urbans podrà
prestar-se mitjançant qualsevol de les formes de gestió, directa i indirecta, a
què es refereix l’article 85 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim
local, i en particular per mitjà de la concessió.

2. Correspon a l’Ajuntament en ple, una vegada valorades les circumstàncies
del moment, optar per una o altra forma de gestió del servei.
CAPÍTOL TERCER.- DE L’OBLIGATORIETAT DEL SERVEI
Secció primera.- Del servei ordinari obligatori
Article 5è
Per a garantir la salubritat ciutadana, es considera que la utilització del servei
de recollida de fems és de caràcter general i obligatori quan es tracta de
fems, deixalles o residus sòlids, susceptibles de ser recollits i traslladats pels
mitjans normals que use el servei diari, produïts com a conseqüència de les
activitats i les situacions següents:
a) Domicilis particulars (habitatges aïllats unifamiliars, comunitats o edificacions
en règim de propietat horitzontal).
b) Industrials, comercials i de serveis, incloses zones esportives i de recreació.
c) Sanitàries en clíniques i ambulatoris.
d) Neteja viària, de solars i centres industrials.
Secció segona.- Del servei especial
Article 6è
1. El servei municipal inclou, sense que comporte l’obligació d’utilitzar-lo amb
caràcter general, les activitats i les situacions següents:
a)

Abandó d’animals morts, mobles i efectes.

b)

Recollida de runes i altres residus inerts.

c)

Recollida de residus tòxics i perillosos.

Així mateix, el servei municipal inclou, sense que comporte l’obligació
d’utilitzar-lo amb caràcter general, altres deixalles o residus sòlids que pel
volum, la configuració o característiques especials no poden ser recollits pels
mitjans normals que use el servei diari.
Article 7è
El servei a què fa referència l’article anterior serà prestat a instàncies de la
persona interessada, que haurà de sol·licitar-lo als serveis municipals. A aquest
efecte, les persones productores o posseïdores han de facilitar a l’Ajuntament
informació completa sobre l’origen, la classe i la quantitat dels residus, i
l’Ajuntament podrà exigir un preu, la seua reducció o que l’usuari o usuària hi
col·labore amb mitjans propis.

Secció tercera.- De les activitats, les situacions i les matèries exceptuades
Article 8è
1. El servei municipal no comprèn la recollida ni el tractament de residus
produïts com a conseqüència de les activitats i les situacions següents:
a) De construcció.
b) Agrícola i ramadera.
2. Així mateix, el servei municipal no comprèn la recollida ni el tractament de
residus líquids, contaminants, residus sòlids continguts en aigües residuals,
obtinguts en operacions d’investigació, explotació o benefici miner o qualsevol
altra classe de matèries o residus d’aquestes que es regisquen per disposicions
especials quant a condicions d’emmagatzemament, tractament, eliminació o
aprofitament.
Article 9è
1. Les persones residents, siguen físiques o jurídiques, que produïsquen o
posseïsquen residus compresos en l’article vuit tenen l’obligació d’informar
l’Alcaldia sobre l’existència d’aquests residus i les seues condicions de
tractament i eliminació o aprofitament. La mateixa obligació incumbeix a
aquelles persones no residents que hagen de respondre dels residus, les
activitats i les situacions regulades en aquesta secció que es produïsquen,
s’ubiquen o discórreguen al terme municipal de Xixona, o que l’afecten
directament.
2. El fet que les persones responsables ometen l’obligació que estableix el
paràgraf anterior donarà lloc a una sanció municipal en la forma i la quantia
previstes en aquesta Ordenança, sense perjudici d’aquelles que, si escau,
puguen imposar altres organismes competents.
3. L’alcalde o alcaldessa, mitjançant una resolució motivada, podrà imposar a
les persones a què es refereix aquest article que eliminen els residus d’acord
amb el que estableix la llei, que hi duguen a terme un tractament previ a la
recollida per a eliminar o reduir les característiques tòxiques o perilloses
d’aquests o que els dipositen, pels seus mitjans, en la forma i el lloc que
s’assenyale.
CAPÍTOL QUART.- DELS ABOCADORS O ELS DIPÒSITS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Article 10è
1. L’establiment o la formació d’abocadors o dipòsits de residus sòlids urbans
per particulars o entitats públiques al terme municipal de Xixona ha de tenir,

amb caràcter previ i preceptiu, la llicència o l’autorització expedida per
l’Alcaldia.
2. Tot dipòsit o abocador que no haja sigut autoritzat prèviament serà declarat
clandestí i clausurat immediatament, de manera que s’impedisca d’utilitzar-lo.
L’Ajuntament podrà obligar la persona responsable a eliminar-ne allò dipositat
o dur a terme aquesta eliminació, per les persones que determine o a través
d’aquestes, a càrrec de la persona obligada, i en aquest cas exigirà, per la via
de constrenyiment de l’import de les despeses, els danys i els perjudicis
ocasionats, sense perjudici de les sancions que corresponguen, d’acord amb
el que preveuen aquesta Ordenança i les lleis.
Article 11è
1. Per a l’establiment o la formació d’abocadors, cal presentar una sol·licitud
dirigida a l’alcalde o alcaldessa acompanyada amb un projecte en què
conste, com a mínim, la justificació de la idoneïtat del lloc previst per a la
ubicació, la indicació de distàncies a nuclis habitats, les característiques
tècniques i topogràfiques de l’abocador i els sistemes de transport, tractament
i eliminacions o aprofitament de residus.
L’expedient es tramitarà d’acord amb el procediment establit per a aquestes
activitats, d’acord amb la legislació vigent sobre el particular.
2. Les llicències podran ser indefinides o temporals, d’acord amb el que
preveuen les disposicions vigents.
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT I ELEMENTS DE RECOLLIDA
Article 12è
1. El servei de recollida domiciliària es prestarà en hores i dies convinguts, sense
que puga deixar de prestar-se durant dos dies consecutius.
Els residus sòlids procedents d’instal·lacions hostaleres es recolliran diàriament.
2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable per a les indústries, ni per
als habitatges, els comerços, les edificacions i les instal·lacions que
comprenguen els afores del nucli urbà.
3. La delimitació del nucli urbà i els afores, així com la determinació de les
condicions de prestació del servei obligatori ordinari en aquests, s’establirà
atenent a l’estructura de la trama urbana, les necessitats i les disponibilitats
existents.
Article 13è

1. Per mitjà d’un contracte o un conveni amb empreses públiques o privades,
podran instal·lar-se en la via pública contenidors específics per a la recollida
selectiva de vidre, o qualsevol altre material, d’acord amb una distribució que
cobrisca totalment o parcialment la superfície del sòl urbà i dels afores.
2. Com a regla general, els usuaris i usuàries del servei estan obligats a col·locar
els fems en bosses de plàstic biodegradable, opaques i resistents, i a dipositar
les bosses en la façana dels seus habitatges o establiments o, si escau, en
l’interior del contenidor més pròxim col·locat a aquest efecte.
3. Es prohibeix dipositar en els contenidors específics residus diferents d’aquells
per als quals s’hi han instal·lat.
4. Es prohibeix escorcollar en els contenidors específics, així com retirar-ne el
contingut.
5. En circumstàncies especials es pot utilitzar el sistema de contenidors de fem
domèstic exclusivament.
6. Les bosses de fem domèstic han de dipositar-se a partir de les 21 hores a
l’hivern i a partir de les 22 hores a l’estiu.
Article 14è
L’Ajuntament o el contractista utilitzaran vehicles especialment dissenyats per
a aquest servei, hermèticament tancats, que impedisquen les males olors i
l’abocament no controlat.
Article 15è
Els fems o els residus sòlids s’evacuaran a un abocador controlat o una planta
de reciclatge per a l’aprofitament que reunisca les condicions
higienicosanitàries adequades, amb vista a la salubritat i la no contaminació
del medi ambient.
CAPÍTOL VI.- DRETS I DEURES DELS USUARIS I USUÀRIES
Article 16è
Els usuaris i usuàries del servei tenen els drets següents:
a) Que l’Ajuntament o el concessionari els retire els fems en els dies i les hores
convinguts amb els mitjans tècnics adequats, excepte per causes de força
major.
b) Que les taxes a abonar per la prestació del servei estiguen fixades legalment
en una ordenança fiscal.

c) Que l’activitat s’ajuste, en tot cas, al principi d’igualtat davant la llei i que
siga congruent amb els motius i els fins que la justifiquen.
d) Als altres drets que es deriven d’aquesta Ordenança o fixen les disposicions
legals aplicables.
Article 17è
Els usuaris i usuàries del servei estan obligats:
a) A col·locar els fems en bosses o recipients autoritzats, en la forma, les hores i
els llocs que assenyala l’article 13. Així mateix, no s’hi han de dipositar fems els
dies que, per descans setmanal o festivitat, no hi haja servei.
b) A retirar-ne diàriament les galledes o els contenidors, quan siga aquest el
sistema autoritzat.
c) A no introduir en les bosses, els recipients ni els contenidors matèries que no
siguen conseqüència de les activitats i les situacions a què es refereix l’article
5è.
d) A satisfer les taxes en la quantia i la forma que preveu l’ordenança fiscal
corresponent.
e) A complir qualsevol altra obligació que es derive d’aquesta Ordenança o
de disposicions generals aplicables.
CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 18è
1. Les persones seran responsables de les infraccions a aquesta Ordenança
que cometen elles mateixes i els seus o les seues familiars o assalariats.
2. Es consideren faltes:
a) No utilitzar bosses i recipients adequats i previstos.
b) Col·locar en la via pública bosses o recipients de fems abans dels horaris
fixats o situar-los en llocs diferents dels previstos.
c) Incloure en bosses, recipients o contenidors matèries que no reunisquen les
característiques que assenyala l’article 5è.
d) Col·locar bosses o recipients de fems en la via pública o els contenidors els
dies que no hi haja servei.

e) Constituir abocadors clandestins o dipositar-hi fems.
f) Entregar residus, les persones productores o proveïdores d’aquests, a una
persona diferent del concessionari del servei, els empleats o empleades
d’aquest o les persones de l’Ajuntament, que no posseïsca l’autorització
municipal corresponent.
g) Incomplir les obligacions que establisquen els articles 7 i 9 d’aquesta
Ordenança o que se’n deriven.
h) Traslladar de lloc els contenidors sense motiu ni causa que ho justifique.
i) Tot ús incorrecte dels contenidors que implique el dany o la depreciació
d’aquests.
j) Tirar, dipositar o abandonar en els espais públics qualsevol tipus de residu,
siga orgànic o inorgànic, com ara deposicions d’animals domèstics, papers,
cartons, puntes de cigarret, botelles i altres objectes anàlegs, amb
incompliment del que disposen aquesta Ordenança o les normes de policia i
bon govern municipal.
Article 19è
1. Les faltes poden ser greus o lleus.
2. Són faltes greus:
a) Les que estableixen els apartats c), e), f) i g) de l’article anterior.
b) La que estableix l’apartat i) de l’article anterior quan el dany o la
depreciació supere el 5% del valor en venda.
c) Les que estableixen amb aquest caràcter les reglamentacions que dicten
l’administració de l’estat o la Comunitat Valenciana en matèria de gestió de
residus no compreses en els apartats anteriors.
d) Haver sigut sancionat per la comissió de tres faltes lleus.
3. Són faltes lleus:
a) Les que estableixen els diversos apartats del número 2 de l’article 18è que
no tenen consideració de greus.
b) Incomplir els deures i les obligacions que estableixen aquesta Ordenança o
normes de rang superior reguladores de la gestió de residus, sempre que no
haja de ser qualificat com a falta greu.

Article 20è
1. Per a les faltes s’aplicaran les sancions següents:
a) Advertència.
b) Multa de fins a 50.000 pessetes.
c) Multa des de 50.001 pessetes fins a 350.000 pessetes.
2. Les faltes lleus només podran ser corregides amb les sancions que
assenyalen els apartats a) i b) del número anterior, sense perjudici del que
disposa el número següent.
3. La quantia màxima de les multes que estableix aquest article podrà ampliarse fins al límit màxim que, si escau, la regulació de l’estat o la Comunitat
Valenciana en matèria de gestió de residus permeta d’imposar a l’Ajuntament.
Article 21è
Les sancions seran imposades per l’Alcaldia amb un expedient previ tramitat
d’acord amb el que disposen el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i el Reial decret 1.388/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova
el reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- Es faculta l’Alcaldia Presidència per a dictar bans de desplegament
d’aquesta Ordenança i adoptar totes aquelles mesures que siguen necessàries
per a la millor prestació del servei, sempre que no contradiguen el que
disposen les ordenances i les disposicions legals vigents.
Segona.- Les disposicions d’aquesta Ordenança quedaran modificades o
derogades automàticament en allò que resulte incompatible amb la legislació
que, d’acord amb el repartiment constitucional de competències, dicten
sobre la matèria l’estat o la Generalitat Valenciana, les normes dels quals, una
vegada en vigor, s’aplicaran directament sense necessitat de modificar-les ni
adaptar-les formalment.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació completa del
seu text en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada que haja
transcorregut el termini de quinze dies que estableix l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

_____________________________________________________________________________
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