
 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 62 de 29/03/2017  

  
 

Pág. 1 3363 / 2017 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ALCOY 

3363      APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L´"ORDENANÇA MUNICIPAL D´HIGIENE 
URBANA" 
 

El senyor Antonio Francés Pérez, alcalde-president de l’Ajuntament d’Alcoi, fa saber: 

Que, havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació l’"Ordenança 
Municipal d’Higiene Urbana”, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió 
ordinària del dia 28 de novembre de 2016, no s’hi han presentat reclamacions ni 
suggeriment dins del termini fixat. Per tant queda definitivament aprovada la modificació 
dels articles 12, 13, 19, 33, 34, 54, 66 i 68 de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana del 
municipi d’Alcoi, la qual cosa es fa pública d’acord amb el que s’estableix en els articles 49 
i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. A continuació 
es transcriu el text complet d'aquesta ordenança amb les modificacions incloses: 

«ORDENANÇA MUNICIPAL D’HIGIENE URBANA  

Objecte d’aquesta Ordenança  

L’Ajuntament d’Alcoi, en el marc de les seues competències derivades de les distintes lleis 
que fan referència a les seues responsabilitats en matèria de neteja municipal i gestió de 
residus, desenvolupa aquesta Ordenança amb la finalitat d’establir una sèrie de mesures 
per a aconseguir: en primer lloc, que Alcoi siga una ciutat cada dia més neta, i en segon 
lloc que camine amb pas ferm cap a la sostenibilitat gràcies a una correcta gestió dels 
seus residus en el marc d’una filosofia de reducció, reutilització i reciclatge d’aquests. En 
aquest sentit, cal recordar que Alcoi va ser la primera ciutat valenciana a subscriure la 
Carta d’Aalborg, va assumir el compromís d’iniciar de forma progressiva però irreversible 
un procés llarg i complex en el qual avançaria cap a la solució de les seues disfuncions 
ambientals en el context d’una nova situació que afecta el conjunt de la societat i del 
planeta. Com un important pas més en aquest procés, i en el marc de l’Agenda 21 Local, 
ha sigut elaborada l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana per a la ciutat d’Alcoi. 

Àmbit d’aplicació  

Les prescripcions de la present Ordenança seran aplicables en tot el terme municipal 
d’Alcoi. 
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Títol 1. Disposicions generals  

Article 1. Competències  

1.1. Les competències previstes en aquesta Ordenança seran exercides pels òrgans 
municipals d’acord amb les normes vigents que regulen en cada moment les atribucions 
dels dits òrgans.  

1.2. Per al desenvolupament de les dites competències se seguiran els procediments que 
en cada cas i moment establisquen les normes generals aplicables. 

1.3. Els responsables municipals en aquesta matèria seran els encarregats de realitzar la 
interpretació convenient sobre els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquesta 
Ordenança. 

1.4. L’Ajuntament serà el responsable d’atendre els distints dubtes, suggeriments i 
reclamacions relacionats amb aquesta Ordenança. 

1.5. L’Ajuntament d’Alcoi podrà realitzar subsidiàriament les labors de neteja, recollida i 
transport, desinfecció, desbrossament i la resta d’actuacions encaminades a salvaguardar 
el compliment d’aquesta Ordenança, i imputarà als responsables corresponents els costos 
derivats d’aquests treballs, sense perjudici de la sanció corresponent. 

1.6. L’Ajuntament d’Alcoi serà responsable de mantenir la població informada sobre els 
residus que s’han de depositar en els contenidors, horaris o altres aspectes que siguen 
d’interés per al ciutadà i que permeten la millora del servei de neteja i de recollida de 
residus. Així mateix, l’Ajuntament desenvoluparà les campanyes de conscienciació i 
educació ambiental que permeten millorar, de manera global, la neteja i l’aspecte global de 
la ciutat, així com la millora dels objectius de reducció, reutilització i reciclatge dels residus. 

1.7. Els aspectes relacionats amb la neteja urbana i la gestió de residus no previstos en 
aquesta Ordenança seran regulats per la seua normativa específica, o per analogia als 
supòsits regulats. 

Article 2. Obligacions  

2.1. Aquesta Ordenança, així com totes aquelles disposicions complementàries que es 
dicten, seran de compliment obligatori per part dels ciutadans, sense perjudici del 
compliment de les obligacions que afecten l’empresa o empreses adjudicatàries dels 
distints serveis contractats per l’Ajuntament amb aquesta finalitat. 

2.2. Els ciutadans d’Alcoi estan obligats a observar una conducta adequada amb l’objectiu 
de mantenir neta la ciutat. Així mateix, hauran d’informar el departament corresponent de 
l’Ajuntament sobre els comportaments o situacions que interferisquen el dit objectiu. 

2.3. Els ciutadans hauran de complir les indicacions que, en l’exercici de les competències 
que els atribueix aquesta Ordenança, realitzen els òrgans de gestió dels distints serveis. 

Article 3. Control i inspecció  

Els serveis municipals amb competències en la matèria i la Policia Local exerciran el 
control i inspecció de l’estat de la neteja i higiene, així com de la correcta gestió dels 
residus generats al municipi, tant a nivell públic com privat. Podrà obligar coactivament al 
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compliment dels preceptes inclosos en aquesta Ordenança la persona o entitat 
responsable de l’incompliment, d’acord amb les instruccions que amb aquesta finalitat 
dicten els serveis municipals. 

Títol 2. Neteja i higiene públiques  

En aquest apartat es tractaran tots els aspectes relacionats amb la neteja i higiene de les 
àrees de domini públic, i de les àrees de domini privat que afecten les primeres i/o a 
tercers. 

Capítol 1. Neteja viària  

Secció 1. Obligacions municipals  

Article 4. Neteja i agranat  

La neteja i agranat dels béns d’ús públic, com són els camins, places, carrers, avingudes, 
voreres, embornals, parcs, jardins i zones verdes, etc., seran responsabilitat municipal. 

Article 5. Neteja  

La neteja dels béns d’ús públic, com són els camins, places, carrers, avingudes, voreres i 
zones no enjardinades de parcs, jardins i zones verdes, etc., seran responsabilitat 
municipal, excepte condicionants específics que no aconsellen l’ús d’aquest servei. 

Article 6. Buidatge de papereres  

El buidatge de les papereres públiques i de tots els altres estris destinats a aquesta finalitat 
serà responsabilitat municipal. 

Article 7. Residus de neteja  

La recollida i el transport dels residus procedents d’aquesta neteja serà responsabilitat 
municipal.  

Article 8. Actuacions especials  

Les actuacions especials en propietats públiques, com són la neteja de pintades, cartells, 
abocadors incontrolats i altres, en les quals no puga determinar-se l’autoria de l’acció o 
que haja de realitzar-se de forma subsidiària, serà responsabilitat dels serveis municipals. 

Article 9. Concessió  

Les obligacions municipals que es mencionen en aquesta secció es podran desenvolupar 
de manera directa o de manera indirecta per mitjà de qualsevol de les fórmules previstes 
en la legislació de règim local, i que es regirà pels condicionants tècnics i econòmics que 
s’establisquen en el plec de condicions, plica i contracte que formen part de l’expedient 
d’adjudicació de la dita concessió. 

Secció 2. Obligacions dels ciutadans  

Article 10. Realització d’obres en zones públiques o que afecten aquestes  

10.1. Les persones físiques o jurídiques que realitzen obres en les vies públiques amb 
motiu de canalitzacions, connexions, urbanitzacions, edificacions, reparacions, etc., tenen 
l’obligació, en els dos dies laborables següents a l’acabament o la interrupció dels treballs, 
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de retirar els sobrants, les runes, i de realitzar l’agranat i la neteja o les operacions que es 
consideren necessàries per a restituir la zona al seu estat original de neteja. Així mateix, 
les mesures esmentades anteriorment s’hauran de tenir en compte en les interrupcions de 
la setmana laboral. Mentrestant, s’hauran de deixar degudament recollits, de manera que 
no entorpisquen la circulació de vehicles, vianants i, sobretot, eviten situacions de perill per 
accidents. Transcorregut el termini assenyalat, l’Ajuntament podrà realitzar les actuacions 
assenyalades anteriorment de manera subsidiària, i passarà el càrrec corresponent al 
responsable de l’obra, independentment de les sancions que corresponguen. 

Si com a conseqüència de l’execució de les obres esmentades anteriorment, els particulars 
o empreses que les executen, necessitaren per al seu emmagatzemament o recollida 
provisional contenidors dedicats especialment per a això, hauran d’obtenir amb caràcter 
previ l’autorització municipal corresponent i ajustar-se a les condicions detallades en la dita 
autorització. Els esmentats contenidors no podran ser utilitzats en cap cas per a depositar 
brossa o altres residus aliens als residus inerts procedents de les obres. En el cas que 
aquest fet es produïra, l’Ajuntament es reserva la capacitat per a ordenar la retirada d’eixos 
residus o el buidatge del contenidor. 

10.2. Les persones o entitats que realitzen obres en la via pública hauran de procedir a la 
col·locació d’elements adequats, que permeten que les zones veïnes a la dita obra es 
troben sempre netes i exemptes de qualsevol classe de materials i restes, per a evitar en 
tot moment l’embús o bloqueig d’embornals. Les mateixes consideracions les hauran de 
tenir en compte les persones o entitats que realitzen obres en zones privades que puguen 
afectar directament o indirectament zones públiques. 

Article 11. Activitats relacionades amb vehicles i transport en general  

11.1. Queda prohibit realitzar el llavat, la neteja i la reparació de vehicles en la via pública o 
en zones privades que puguen afectar directament o indirectament aquesta. 

11.2. Els propietaris i conductors dels vehicles que transporten terres, runes, materials de 
construcció o qualsevol altre element susceptible d’embrutar la via pública, hauran 
d’adoptar les mesures necessàries per a evitar-ho, incloent-hi el cobriment de la càrrega 
amb elements impermeables, i en cas que aquest fet arribe a produir-se, hauran d’adoptar-
se les mesures oportunes per a restituir la zona afectada, la qual haurà de quedar en les 
condicions inicials de neteja. Tot això sense perjudici del compliment del que s’ha estipulat 
en altres reglamentacions o normatives. En particular, queda prohibit l’abocament de 
formigó o d’aglomerat asfàltic en el desenvolupament de les operacions de neteja dels 
vehicles que subministren el dit material fora de les zones autoritzades per a això. 

11.3. Es prohibeix, així mateix, tirar qualsevol tipus de residu des de vehicles, ja siga en 
marxa o parats. 

11.4. Acabada la càrrega o descàrrega de qualsevol vehicle, el personal d’aquest haurà de 
netejar tots els elements que s’hagen vist afectats durant l’operació, com poden ser 
voreres, calçades, mobiliari urbà, façanes, etc. 

Seran responsables de l’incompliment d’aquest precepte els propietaris de vehicles, i en 
cas que aquests no siguen coneguts, els titulars dels establiments o finques en què haja 
sigut efectuada la càrrega o descàrrega. 
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11.5. El personal d’establiments o indústries que utilitzen per al seu servei vehicles de 
tracció mecànica i estacionen habitualment a la via pública, hauran de netejar degudament 
l’espai ocupat per aquests. 

Article 12. Neteja i manteniment de la via pública i espais públics  

12.1. S’han d’evitar i prevenir atemptats contra la higiene urbana.  

12.2. Queda expressament prohibit agranar cap tipus de residus del llindar de la propietat, 
tant d’habitatges com de locals comercials i establiments, cap a la via pública. Aquests 
seran recollits per a la seua entrega posterior al Servei de Recollida de Brossa, d’acord 
amb l’apartat corresponent. 

Així mateix, queda expressament prohibit vessar sobre voreres o calçades aigües brutes 
procedents de neteja, cosa que s’haurà de fer directament sobre un embornal. 

12.3. No es permet, amb caràcter general, espolsar peces de roba o estores en la via 
pública, ni des de les finestres, balcons o terrasses, així com el reg de plantes, quan com a 
conseqüència d’aquesta operació es produïsquen abocaments sobre la via pública o sobre 
els seus elements. En tot cas, es podran realitzar aquestes operacions de manera que no 
causen dany o molèsties a les persones o coses. 

12.4. Es prohibeix tirar qualsevol classe de residus i rebutjos als rius, rierols, qualsevol llit 
d’aigua natural o artificial, espais naturals i terrenys públics o comunals.  

12.5. Queda prohibit tirar a la via pública o espais públics qualsevol deixalla de la 
naturalesa que siga. 

12.6. Es prohibeix escopir al carrer, vomitar fora dels embornals i fer de cos o orinar en les 
vies i espais públics i privats que no estiguen habilitats per a aquesta finalitat. 

12.7. Es prohibeixen qualsevol classe de pintades, inscripcions, adhesius, cartells, etc. a la 
via pública, tant sobre els seus elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, 
com sobre els murs, parets d’edificis, façanes, estàtues, monuments i qualsevol element 
extern de la ciutat, com ara cabines, contenidors, quioscos, reixes, papereres, fanals, etc., 
a excepció de les autoritzades expressament pels serveis municipals corresponents. Els 
responsables de la infracció del contingut d’aquest article seran els particulars o entitats 
anunciants, sense perjudici d’exigir les responsabilitats en què incorrega l’autor material 
dels fets a què es referix aquest article. 

12.8. Els productes de l’agranat i la neteja de la via pública per part dels particulars, no 
podran en cap cas ser abandonats al carrer, sinó que hauran de recollir-se i depositar-se 
en els contenidors situats a la via pública amb aquesta finalitat. 

12.9.- Els propietaris de les finques, habitatges i establiments tindran l’obligació de tenir en 
un estat constant de neteja i conservació les diferents parts dels immobles que siguen 
visibles des de la via pública, de tal manera que s’aconseguisca una uniformitat en la seua 
estètica. 

12.10. En cas de nevada i que aquesta es quede acumulada a la via pública, la zona de 
vorera que limite amb una propietat privada i en tot el recorregut de la seua façana haurà 
de ser evacuada per la dita propietat. 
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12.11. Queda prohibit llançar qualsevol producte químic, verí o pesticida que puga ser 
perjudicial per a les persones, animals o plantes en els carrers, parcs, jardins, zones 
verdes o qualsevol espai públic, excepte aquells productes autoritzats per la normativa 
vigent i que siguen utilitzats pels serveis públics per al manteniment de la ciutat: control de 
plagues, herbicides, neteja de les vies públiques, etc. 

Aquesta prohibició inclou la pols de flor de sofre i altres productes anàlegs. En cas d’ús 
d’aquests, en seran responsables els propietaris o copropietaris de l’edifici on s’haja 
realitzat el vessament. 

12.12. Queda prohibit depositar burilles de cigarrets, puros o altres materials encesos a les 
papereres o contenidors. En tot cas hauran de depositar-se una vegada apagades o bé als 
cendrers instal·lats amb aquesta finalitat. 

12.13. Queda prohibit el consum de begudes alcohòliques en els edificis i instal·lacions 
municipals, a les vies públiques, zones verdes, parcs i jardins, excepte si hi ha una 
autorització expressa per part de l’Ajuntament. 

12.14. Queda prohibit realitzar actes vandàlics i danys al mobiliari urbà públic de la ciutat 
(bancs, contenidors, fonts, panells informatius, monuments, sistemes de reg, etc.). 
S’inclouen en aquesta prohibició els actes vandàlics contra els exemplars d’arbres i plantes 
ornamentals de la ciutat, tant les situades a les vies públiques com les situades als parcs, 
jardins i la resta de zones verdes. 

Article 13. Activitats comercials  

13.1. Es prohibeix qualsevol col·locació de cartells, inscripcions, etc., així com tota classe 
de propaganda en façanes i llocs diferents dels assenyalats amb aquesta finalitat per 
l’Ajuntament. De la mateixa manera, es prohibeix esgarrar, tacar, llevar, etc. cartells a 
qualsevol persona aliena al servei de neteja.  

Els responsables de la infracció del contingut d’aquest article seran els particulars o 
entitats anunciants, sense perjudici d’exigir les responsabilitats en què incorreguera l’autor 
material dels fets a què es refereix aquest article. 

13.2. Amb referència a l’activitat de "bustiada" la publicitat es depositarà a l’interior de les 
bústies dels ciutadans i/o en aquells espais que els veïns o les comunitats de propietaris 
hagen disposat per a la seua col·locació. Es prohibeix expressament deixar la publicitat en 
el terra dels portals dels edificis i habitatges o en zones annexes, així com en els vehicles 
estacionats a la via pública. Igualment queda prohibit repartir publicitat a la via pública, 
excepte en casos excepcionals i amb l’autorització prèvia fonamentada. 

13.3. Els que estiguen al capdavant de quioscos, llocs ambulants i llocs de mercats 
ambulants a la via pública, estan obligats a mantenir net l’espai en què desenvolupen la 
seua tasca i les seues proximitats durant l’horari en què realitzen la seua activitat, i deixar-
ho en estat de neteja, una vegada acabada aquesta. 

13.4. Els establiments hostalers que disposen de vetladors en espais públics tindran 
l’obligació de mantenir-los en un estat adequat de neteja durant el transcurs de l’activitat i 
després de la finalització d’aquesta. 
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13.5. Els organitzadors, tant públics com privats, d’un acte publicolúdic al carrer seran 
responsables de la brutícia derivada de la seua celebració. 

A l’efecte de la neteja de la ciutat, els organitzadors estan obligats a informar l’Ajuntament 
sobre el lloc, recorregut i horari de l’acte públic en què se celebre, sense perjudici de la 
sol·licitud de la llicència que siga necessària. 

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 
corresponga realitzar a conseqüència de la brutícia que poguera derivar-se de la 
celebració de l’acte públic. 

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

13.7. Els titulars de les activitats, qualsevol que siga el lloc on es desenvolupen i sense 
perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguen procedents, tenen 
l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la brutícia a la via pública, així 
com la de netejar la part d’aquesta i dels seus elements estructurals que s’hagen vist 
afectats i la de retirar els materials residuals resultants. 

En cas d’activitats relacionades amb l’hostaleria, restauració i oci, serà obligació dels seus 
titulars la neteja del tram de la vorera situat davant de la seua propietat, així com la retirada 
dels residus generats pels clients i personal vinculat amb la seua activitat (burilles, 
tovallons, envasos de begudes, etc.) 

L’autoritat municipal podrà exigir en qualsevol cas les accions de neteja necessàries. El 
seu incompliment podrà ser objecte de l’inici de l’expedient sancionador corresponent. 

Capítol 2.- Neteja i manteniment d’immobles i solar s 

Article 14. Neteja i manteniment  

Els propietaris de solars i terrenys hauran de mantenir-los lliures de rebutjos i residus 
(incloent-hi el desbrossament) i en les degudes condicions d’higiene, salubritat i seguretat, 
incloent-hi les tasques de desinsectació, desratització i desinfecció. 

Article 15. Tanca i tancament  

15.1. La neteja i tancament total dels solars sense edificar, segons establisca la normativa 
vigent en el seu moment, serà de compliment obligatori per a la propietat d’aquests, que en 
qualsevol cas haurà de prendre les mesures oportunes per a evitar que es depositen en 
aquests residus sòlids. 

15.2. L’Ajuntament podrà permetre l’absència de tanca en els casos en què, 
transitòriament, els solars es destinen a esplai, benestar social o funcions d'interès públic. 

15.3. Els propietaris d’habitatges, locals o qualsevol tipus d’immoble que es trobe sense 
habitar, hauran de prendre les mesures oportunes per a evitar que en aquests es 
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depositen residus, així com la presència d’animals (coloms, gats, rates, etc.) i també 
problemes d’higiene, salubritat i qualsevol ús no autoritzat. 

Article 16. Tancaments vius  

Queden obligats els propietaris de finques o solars a tallar i mantenir en perfectes 
condicions de neteja les bardisses i elements semblants, utilitzats com a tancaments i que 
donen a les vies públiques dependents del municipi. Aquestes seran tallades tangents al 
pla d’alineació de la façana i, a més, se’n netejaran les possibles restes, fruits o altres 
components de l’element viu, en cas que embruten la via pública. 

Article 17. Responsabilitats en altres zones de tit ularitat privada  

17.1. Serà obligació dels propietaris la neteja dels patis interiors de les illes de cases, els 
solars particulars, les galeries comercials i semblants, incloent-hi la desratització i 
desinfecció dels solars. 

17.2. En cas de copropietat de passatges particulars, patis de llums, patis interiors de les 
illes de cases, solars particulars, zones verdes particulars, galeries comercials i semblants, 
correspondrà la neteja a tota la titularitat. 

17.3. La neteja d’aparadors, tendals i els altres elements exteriors dels comerços i 
activitats relacionades, es realitzarà de manera que no entorpisca el lliure trànsit dels 
vianants. 

Article 18. En cas d’absència dels propietaris  

En cas d’absència dels propietaris i quan hi haja raons d’interés públic, derivades de les 
condicions d’insalubritat dels terrenys, l’Ajuntament podrà accedir a la parcel·la, després 
del compliment previ dels tràmits legalment establits. Els serveis municipals imputaran als 
propietaris els costos de les operacions que foren necessàries, així com les que es deriven 
de la devolució al seu estat inicial i la sanció corresponent per incompliment i 
abandonament. 

Capítol 3. Animals i les seues condicions d’higiene  

Secció 1. Animals domèstics  

Es consideren animals de companyia, a l’efecte d’aquesta Ordenança, tots aquells que, 
sent domèstics o silvestres, tant autòctons com al·lòctons, són mantinguts per les 
persones amb la finalitat de viure amb ells, amb finalitats educatives, socials o lúdiques, i 
les persones assumeixen les responsabilitats inherents a la seua convivència, sense que 
hi haja cap activitat lucrativa sobre l’animal. 

Sense perjudici del que establix l’Ordenança sobre tinença d’animals en l’entorn urbà 
d’Alcoi, s’hauran de complir els aspectes següents. 

Article 19. Obligacions dels propietaris o tenidors  

19.1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos i altres 
animals dins del terme municipal impediran que aquests depositen dejeccions o orinen en 
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
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A fi que evacuen les dites dejeccions o miccions, hauran d’acompanyar-los a les zones 
habilitades per l’Ajuntament amb aquesta finalitat, que estan recollides en l’Ordenança de 
Tinença d’Animals, o, si no n’hi ha, a la calçada, al costat del rastell i el més pròxim 
possible als embornals, zones terrenques, etc. 

En cas que les dejeccions siguen realitzades a la calçada o al costat del rastell, la persona 
que conduïsca l’animal està obligada a la seua neteja. De l’incompliment en seran 
responsables els conductors d’animals i, subsidiàriament, els seus propietaris. 

En cas que les miccions siguen realitzades a la zona de vianants, la persona que 
conduïsca l'animal està obligada a la seua neteja amb els mitjans adequats. De 
l’incompliment en seran responsables els conductors d’animals i, subsidiàriament, els seus 
propietaris. 

Els excrements podran: 

a) Incloure’s en els residus domiciliaris per mitjà de la bossa de recollida habitual. 

b) Introduir-se dins de bosses perfectament tancades per a ser depositades en papereres 
o contenidors. 

19.2. Quant a les mesures de seguretat i identificació, els propietaris d’animals estan 
obligats a complir el que disposa l’Ordenança Reguladora sobre la Tinença d’Animals en 
l’Entorn Humà en vigor i la resta de la legislació vigent que regule aquesta matèria. 

Article 20. Repercussions en la neteja respecte a l a tinença d’animals a la via pública  

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

20.2. Queda prohibit el bany dels animals en les fonts d’aigua potable, ornamentals, 
estanys d’aigua i espais protegits, per motiu de salut pública. Així mateix, es prohibeix 
també donar de beure als animals en les fonts públiques d’aigua potable. 

20.3. Queda prohibit que els gossos facen les seues deposicions en les àrees infantils i 
zones d’esplai o recreació dels ciutadans, i altres zones enjardinades. 

20.4. Es prohibeix l’accés d’aquests (gossos o altres animals) a llocs públics i zones 
verdes en què s’indique explícitament. 

Article 21. Tinença d’animals de companyia en habit atges i immobles  

21.1. En les instal·lacions que alberguen animals domèstics es procedirà a la neteja, 
desratització, desinfecció i desinsectació amb la periodicitat necessària per a assegurar les 
condicions higièniques adequades. 

21.2. La tinença d’animals domèstics en habitatges urbans i altres immobles queda 
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes del seu allotjament, a l’absència de 
riscos sanitaris i a la inexistència de perills i molèsties per als veïns o per a altres 
persones. La dita tinença podrà ser limitada per l’autoritat municipal, en virtut d’informes 
higienicosanitaris raonats, sense perjudici de les accions judicials que les persones 
interessades creguen oportú exercir davant dels tribunals ordinaris, d’acord amb les 
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normes de la Llei d’Arrendaments Urbans, la Llei de Propietat Horitzontal i disposicions 
complementàries, en defensa dels seus drets i interessos. 

Secció 2. Animals no domèstics  

Tenen la consideració d’animals no domèstics: 

Els animals silvestres o salvatges que, pertanyent a la fauna autòctona o al·lòctona 
terrestre, aquàtica o aèria, donen mostres de no haver viscut amb les persones pel seu 
comportament o per la seua falta d’identificació. 

Els animals abandonats, que són tots aquells que no són silvestres i no tenen ni propietari 
ni domicili conegut, porten o no identificació de procedència o propietari, ni l’acompanye 
cap persona que puga demostrar la seua propietat i vague lliurement per la via pública o el 
camp, amb la qual cosa pot arribar a adoptar els costums d’un animal silvestre.  

Article 22. Aliment a animals no domèstics  

22.1. Queda prohibit facilitar aliment en la via pública, zones verdes i solars als coloms i 
gats, en particular, i als animals, en general.  

22.2. Amb vista a la prevenció de la salut pública i a la protecció del medi ambient urbà, es 
prohibeix subministrar aliments a animals abandonats o errants, silvestres o de qualsevol 
altre tipus, quan d’això es deriven estats d’insalubritat, danys, molèsties o alteracions 
mediambientals, excepte en els casos i en els llocs autoritzats per l’administració. 

Títol 3. Normes relatives als residus sòlids urbans  

Capítol 1. Tipologia i gestió dels residus sòlids u rbans  

Secció 1. Disposicions generals  

Article 23. Aplicació  

La gestió dels residus sòlids urbans s’aplicarà als residus produïts per les situacions i 
activitats següents: 

a) Domiciliàries, comercials i de serveis. 

b) Sanitàries en hospitals, clíniques i ambulatoris, segons el que es regula en el Decret 
240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament 
Regulador de la Gestió de Residus Sanitaris i que siguen assimilables a residus sòlids 
urbans. 

c) Neteja viària, zones verdes i àrees recreatives. 

d) Abandonament d’animals morts, mobles, estris vells i vehicles.  

e) Industrials, agrícoles, de construcció i obres menors domiciliàries, amb les limitacions 
que estableix la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. 

f) En general, tots aquells residus la recollida, transport i tractament dels quals 
corresponga a l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix en la Llei de Règim Local i la 
Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. 
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Article 24. Abocaments incontrolats  

24.1. No es podrà abocar brossa, objectes, mobles, runes, restes industrials, agrícoles i/o 
de jardineria o qualsevol altre residu sòlid fora dels abocadors autoritzats o dels depòsits 
especials (contenidors) per a aquest tipus de residus. 

24.2. En cas de produir-se un abocament incontrolat en terrenys que no siguen de 
propietat privada, els serveis municipals hauran d’arreplegar els residus abandonats, i 
carregaran les despeses dels serveis prestats als responsables, sense perjudici de la 
sanció que corresponga ni la reclamació de les responsabilitats civils o penals de 
l’abandonament. 

Article 25. Prestació de serveis  

25.1. El servei de recollida selectiva, emmagatzemament i transport podrà ser prestat 
directament per l’Ajuntament o indirectament per una o diverses empreses adjudicatàries 
del servei. 

25.2. L’Ajuntament s’encarregarà de supervisar i coordinar el servei de recollida selectiva, i 
establirà les mesures que crega convenients amb l’objectiu de garantir el seu bon 
funcionament. 

Article 26: Propietat municipal  

Els residus depositats per particulars en els contenidors, recipients dedicats a aquesta 
finalitat i instal·lacions municipals, adquiriran el caràcter de propietat municipal, d’acord 
amb el que s’estableix en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat 
Valenciana. Així mateix queda prohibida expressament la manipulació de residus 
depositats en els contenidors. 

Secció 2. Tractament de residus  

Article 27. Llicència municipal  

27.1. Les persones físiques o jurídiques que desitgen realitzar el tractament, valoració i/o 
eliminació de residus, hauran d’obtenir la llicència d’activitat corresponent, i hauran de ser 
autoritzats expressament per l’Ajuntament, sense perjudici de les altres autoritzacions o 
llicències exigides per l’organisme competent. 

27.2. Les que no disposen de la llicència municipal corresponent, podran ser clausurades 
immediatament, al mateix temps que es tramitarà l’expedient administratiu corresponent, 
sense perjudici de les sancions que corresponguen. 

Article 28. Revisions  

Les instal·lacions dedicades al tractament, valoració o eliminació de residus, estan 
subjectes a revisió tècnica, que pot efectuar-se en qualsevol moment per indicació de 
l’autoritat municipal. Qualsevol instal·lació que no s’explote amb les garanties 
tecnicoambientals establides legalment en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus 
de la Comunitat Valenciana, serà considerada no autoritzada i es procedirà a la seua 
clausura immediata; a més, podran ser exigides les responsabilitats corresponents. 
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Article 29. Prohibicions  

29.1. Es prohibeix l’eliminació mitjançant la deposició dels residus en terrenys que no 
hagen sigut autoritzats per l’administració competent, així com la descàrrega en depòsits o 
abocadors particulars de qualsevol tipus de residus, diferents d’aquells que hagen sigut 
motiu d’autorització. D’aquest punt s’exceptua el compostatge que puguen realitzar els 
particulars de la fracció orgànica que generen en la seua vida diària. Aquest procediment 
haurà de desenvolupar-se en els seus terrenys propis per a la seua utilització posterior en 
aquests i es desenvoluparà en unes condicions d’higiene i salubritat que en cap cas 
puguen produir molèsties als habitatges o establiments limítrofs. 

29.2. Així mateix es prohibeix la crema de residus, diferents dels residus vegetals 
associats als treballs agrícoles, de poda, jardineria, etc., que ja estan regulades per 
l’Ordenança del Pla Local de Cremes. 

29.3. Pel que fa als abocaments associats a la xarxa de clavegueram es complirà amb el 
que s’establix en l’Ordenança Reguladora d’Abocaments d’Aigües Residuals a la xarxa de 
clavegueram per al municipi d’Alcoi. 

Article 30. Responsabilitat  

30.1. Els productors de residus que els entreguen per a la seua eliminació a un tercer no 
autoritzat, seran responsables solidaris amb aquest de qualsevol perjudici que se’n puga 
derivar. Així mateix respondran solidàriament de les sancions que siga procedent imposar.  

30.2. Dels danys que es produïsquen en els processos d’eliminació, tractament i/o 
valoració, com a conseqüència de la mala fe en l’entrega dels residus o de la falta 
d’informació sobre les característiques dels productes entregats, serà responsable qui haja 
efectuat l’entrega.  

Article 31. Accions legals  

Davant de la presumpta responsabilitat administrativa o penal, com a conseqüència de 
l’abandonament de residus, l’Ajuntament podrà interposar d’ofici l’oportuna acció davant de 
la jurisdicció corresponent. 

Capítol 2. Residus domiciliaris  

Secció 1. Disposicions generals  

 

Article 32. Prestació del servei  

32.1. El servei de recollida de residus domiciliaris es farà càrrec de retirar els materials 
especificats com a tals en l’article 23 d’aquesta Ordenança, i és un servei de prestació 
obligatòria per part del municipi en les condicions que aquest establisca. 

32.2. La prestació d’aquest servei comprén les operacions següents: 

a) Buidatge dels contenidors de les distintes fraccions en els vehicles de recollida 
corresponents a cada tipus de material, així com el manteniment dels contenidors i la 
neteja de l’espai limítrof. 
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b) Transport i descàrrega dels residus en els llocs indicats per a cada una de les fraccions 
arreplegades determinades en el Pla Zonal de l’Àrea 14 i d’acord amb allò que en cada cas 
establisca l’Ajuntament d’acord amb les característiques de cada residu i les instal·lacions 
disponibles per a la seua gestió posterior. 

Article 33. Obligacions dels usuaris  

33.1. Les persones usuàries hauran de seleccionar els residus en origen, separar el paper 
i cartó, vidre i envasos, de la resta dels residus procedents del consum domèstic. 

33.2. Les persones usuàries hauran de depositar els residus en l’interior de bosses de 
paper o plàstic, si és possible biodegradables, i les hauran de depositar en l’interior dels 
contenidors adequats per a cada fracció. El paper i el vidre es depositaran directament. 

33.3. Les bosses hauran d’estar tancades hermèticament, de manera que no es 
produïsquen vessaments. 

33.4. Per als residus perillosos d’origen domèstic, com els tubs fluorescents, piles, 
bateries, oli domèstic usat, medicaments i els envasos que els hagen contingut, com són 
envasos d’oli d’automoció, de pintures, de coles, de vernissos, de productes de neteja, 
etc., l’Ajuntament té habilitades instal·lacions específiques a disposició de la ciutadania. 
Així mateix, i en distints punts de la ciutat trobem establiments col·laboradors per a la 
gestió de residus concrets ja esmentats, com les piles, els tubs fluorescents, els 
medicaments (punts SIGRE en farmàcies), etc. 

Article 34. Prohibicions a les persones usuàries  

34.1. Es prohibeix el depòsit de residus que continguen residus líquids o susceptibles de 
liquar-se. 

34.2. No s’autoritza el depòsit de residus a granel. 

34.3. Es prohibeix l’abandonament de residus, i les persones usuàries estan obligades a 
depositar-los en els horaris establits i en els llocs i la forma assenyalats per l’Ajuntament. 

34.4. Les persones infractores estan obligades a retirar els residus abandonats i a netejar 
l’àrea que hagen embrutat, amb independència de les sancions que corresponguen. 

34.5. No està permés el depòsit de materials diferents dels establits en cada tipus de 
contenidor. 

34.6. Queda prohibit depositar les bosses de brossa domèstica o de qualsevol tipus en la 
via pública, papereres o contenidors d’obres. 

34.7. L’incompliment dels articles anteriors serà sancionat segons el que es dicta en el títol 
d’aquesta Ordenança. 

Secció 2. Recollida de residus  

Article 35. Presentació i depòsit dels residus i co ntenidors utilitzats  

35.1. L’Ajuntament estableix, amb caràcter permanent o transitori, els punts d’ubicació dels 
diferents contenidors d’acord amb les necessitats. 
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35.2. La recollida selectiva de brossa s’efectuarà mitjançant un contenidor per a la recollida 
d’envasos (groc), un altre per al vidre (campana verda), un altre per al paper i el cartó 
(blau), un altre per a la resta dels residus domiciliaris (verd) i tèxtil i calçat, a banda d’altres 
que l’Ajuntament considere oportú col·locar. 

35.3. La presentació dels residus domiciliaris, una vegada separats en origen segons 
detalla l’article 35.2, es farà obligatòriament en els contenidors habilitats per a cada tipus 
de fracció. 

Article 36. Volums extraordinaris  

36.1. Si una entitat, pública o privada, per qualsevol causa, s’haguera de desprendre 
puntualment de residus sòlids en quantitats excepcionals, no podrà presentar-los 
conjuntament amb els residus habituals. En aquests casos, l’entitat podrà ser autoritzada 
per l’Ajuntament a transportar els residus pels seus mitjans propis als punts de tractament 
o valoració que indique el servei municipal competent, o bé podrà sol·licitar la seua retirada 
a l’esmentat servei. En ambdós casos, l’Ajuntament passarà el càrrec corresponent per la 
gestió dels residus. 

36.2. Els supermercats, grans magatzems, hipermercats, mercats i altres establiments 
agroalimentaris en general, que generen una quantitat de residus superior a 200 litres/dia, 
seran els responsables de gestionar els seus residus propis. La instal·lació destinada a la 
gestió (emmagatzemament) d’aquests residus haurà d’estar situada a l’interior de les 
seues instal·lacions. 

Secció 3. Horari d’utilització dels contenidors  

Article 37. Horari  

L’horari en què poden depositar-se els residus en els contenidors serà des de les 19.00 h. 
fins a les 24.00 h, per als residus domiciliaris (orgànica) i el vidre. La resta (paper-cartó i 
envasos) podran ser depositats durant tot el dia. 

Article 38. Casos d’emergència  

En aquells casos considerats d’emergència o de força major, en els quals no siga possible 
prestar el servei, i després de la comunicació municipal prèvia, el veïnat s’abstindrà de 
depositar-hi els residus. 

Capítol 3. Residus industrials  

Article 39. Evacuació de residus  

 

Els residus industrials o comercials, assimilables a domèstics, derivats de les dites 
activitats, el volum dels quals excedisca dels estàndards convencionals, hauran de ser 
gestionats pels productors mateixos, segons la legislació vigent en matèria de residus. 
Dins de les seues competències, l’Ajuntament podrà establir mesures complementàries i 
particulars per a la gestió d’alguns d’aquests residus.  
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Article 40. Depòsits en l’interior de recintes  

En els casos de depòsits de residus situats a l’interior de recintes industrials, hauran de 
tenir-los en les degudes condicions de salubritat, seguretat i estètica. L’Ajuntament 
establirà, si és el cas, les mesures adequades per a controlar aquestes condicions, i fins i 
tot podrà ordenar la retirada d’aquests, d’acord amb la legislació vigent i sense perjudici de 
les sancions que se’n deriven. 

Capítol 4. Residus sanitaris assimilables a urbans  

Article 41. Centres productors  

Els centres productors d’aquests residus seran els responsables que siguen correctament 
gestionats. En qualsevol cas, i siga quina siga la gestió aplicable, cada centre haurà de 
nomenar una persona amb la formació adequada que es responsabilitze de tots els temes 
relacionats amb la gestió dels residus sanitaris. Les persones que realitzen aquestes 
funcions tindran coneixements tècnics suficients per a classificar i catalogar els residus 
produïts, i manipular-los amb coneixement de causa. 

Article 42. Presentació dels residus  

Els residus procedents de centres sanitaris han d’estar degudament classificats, envasats 
separadament i tancats, per als quals s’hauran d’utilitzar bosses i/o recipients adequats. 

Article 43. Recollida i tractament  

43.1. La recollida dels residus sanitaris assimilables a urbans (tipus I i tipus II, segons el 
Decret 240/1994, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de la 
Gestió dels Residus Sanitaris), és competència municipal i hauran de ser presentats i 
depositats en els contenidors corresponents, segons el que disposa aquesta Ordenança. 

43.2. Queden exclosos de la recollida selectiva municipal de brossa els residus sanitaris 
que no siguen del tipus I i II, els serveis de recollida i tractament dels quals correspondrà al 
mateix centre. 

Capítol 5. Residus sòlids urbans especials  

Secció 1. Animals morts  

Article 44. Inhumació  

Les persones que necessiten desprendre’s d’animals morts domèstics hauran de 
gestionar-ho a través de clíniques veterinàries o empreses habilitades per a això, segons 
la normativa corresponent. El que disposa aquest article no serà aplicable en el cas 
d’explotacions ramaderes o industrials, ni en el supòsit d’equins per a usos esportius, ja 
que aquestes activitats hauran de disposar dels mitjans adequats per a la seua eliminació, 
amb les degudes garanties sanitàries. 

Article 45. Abandonament  

Es prohibeix l’abandonament d’animals morts de qualsevol espècie, sobre qualsevol classe 
de terrenys de tot el terme municipal. 
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Article 46. Obligacions de les persones propietàrie s 

Les persones propietàries estan obligades a comunicar la baixa de l’animal i la causa de la 
mort, tal com s’estableix en l’Ordenança sobre Tinença d’Animals. 

Secció 2. Mobles, electrodomèstics, estris i altres  voluminosos  

Article 47. Recollida  

Les persones que desitgen desprendre’s de mobles, electrodomèstics, estris vells i 
voluminosos procedents de les llars, podran sol·licitar-ho als serveis municipals, o a 
qualsevol altra empresa autoritzada, amb els quals acordaran en cada cas i prèviament els 
detalls de la recollida. També podran fer servir les instal·lacions de l’Ecoparc per a 
depositar aquests residus. 

Article 48. Normativa  

Queda prohibit l’abandonament d’aquest tipus de residu en la via pública o en solars o 
terrenys tant públics com privats, així com depositar-los en l’interior de qualsevol 
contenidor o en els seus voltants. 

Secció 3. Vehicles abandonats  

Article 49. Situació d’abandonament  

49.1. Els serveis municipals procediran a la retirada dels vehicles situats a la via pública o 
terrenys adjacents i espais lliures públics, sempre que, pels seus signes exteriors, temps 
que romanguen en la mateixa situació o altres circumstàncies, puguen fer considerar que 
la seua situació és d’abandonament. 

49.2. No obstant el que s’ha disposat en l’apartat anterior, quan es tracte de vehicles 
identificats, l’Ajuntament requerirà la persona titular d’aquest perquè procedisca a la seua 
retirada en el termini màxim de 15 dies naturals, transcorreguts els quals sense haver-ho 
efectuat, serà retirat per l’Ajuntament a costa del titular, excepte que per condicions 
perilloses, salubritat o ordre públic haja de ser efectuada la retirada immediatament pels 
serveis municipals; tot això sense perjudici de la sanció que corresponga en cada cas. 

49.3. A l’efecte d’aquesta ordenança, i en el seu àmbit d’aplicació, es considerarà un 
vehicle abandonat en els casos següents: 

a) Quan transcórreguen més de dos mesos des que el vehicle ha sigut depositat després 
de la seua retirada de la via pública per part de l’autoritat competent. 

b) Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presente 
desperfectes que facen impossible el seu desplaçament pels seus mitjans propis o li falten 
les plaques de matriculació. En aquest cas tindrà el tractament de residu sòlid urbà, 
d’acord amb la normativa ambiental vigent. 

Article 50. Excepcions  

S’exclouen de la consideració d’abandonament aquells vehicles sobre els quals hi haja 
ordre o manament judicial, conegut per l’Ajuntament, que faça que haja de romandre en la 
mateixa situació, encara que l’autoritat municipal podrà adoptar mesures pertinents per a 
preservar la higiene urbana. 
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Article 51. Notificacions  

51.1. Es notificarà al titular, d’acord amb el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, requeriment perquè en el termini de quinze dies retire el vehicle del 
depòsit o lloc de la via en què es trobe, amb l’advertència que en cas contrari es tractarà 
com un residu sòlid urbà. 

51.2. Transcorregut el termini de quinze dies en els casos de recepció del requeriment o 
una vegada realitzades les actuacions administratives subsegüents en els casos de no 
recepció del requeriment inicial, el vehicle passarà a tenir la consideració de residu sòlid 
urbà a l’efecte de la legislació vigent sobre residus.  

51.3. Una vegada declarat residu sòlid urbà, l’Administració Local procedirà a la gestió del 
residu per mitjà d’un centre autoritzat de tractament, i s’obrirà el corresponent expedient 
administratiu sancionador per abandonament de residus urbans. Només quedaran 
exempts de la responsabilitat administrativa els que cedisquen els residus a gestors 
autoritzats o l’entreguen a l’Ajuntament. En qualsevol cas, la cessió ha de constar en un 
document fefaent. 

Article 52. Despeses de retirada  

En qualsevol cas, el titular del vehicle o les seues restes hauran de fer front a les despeses 
que va originar la recollida, transport i depòsit, tot això sense perjudici de les sancions que 
siguen procedents per les infraccions comeses. 

Article 53. Retirada de vehicles  

Aquelles persones que vulguen desprendre’s d’un vehicle poden cedir-lo a l’Ajuntament 
mitjançant un document de cessió i entrega de la seua documentació per a tramitar la 
baixa d’aquest. El cedent haurà d’aportar els documents següents: 

DNI, passaport, permís de conducció o qualsevol altre que acredite la seua identitat com a 
titular o representant legal. 

Permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica. 

Fotocòpia confrontada de l’últim rebut posat al cobrament de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica (vehicle amb una antiguitat inferior a 15 anys). 

Secció 4. Restes d’activitats agrícoles, forestals i de jardineria  

Article 54. Gestió dels residus vegetals  

Les persones que generen residus vegetals, agrícoles, forestals o de jardineria hauran 
d’arreplegar-los i depositar-los als contenidors habilitats per a aquest tipus de residu en els 
llocs i dies acordats per l’Ajuntament i l’associació de veïns; a més, si és el cas, podran 
eliminar-los com si es tractara d’un residu urbà (contenidor verd) quan la seua quantitat 
així ho semble, o bé podran procedir a la seua crema, tal com s’estableix en l’Ordenança 
Reguladora del Pla Local de Cremes. 

Els veïns que facen ús dels contenidors de residus vegetals,  agrícoles, 
forestals o de jardineria no podran superar el  volum màxim de 200 l i t res 
per dia.  Les empreses i  professionals dedicats a trebal ls  de jardineria i  al  
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manteniment de parcel· les i  f inques no podran fer ús d'aquests contenidors 
en cap cas.  

Secció 5. Terres i runes  

Article 55: Prohibicions  

55.1. Queda terminantment prohibit depositar en els recipients normalitzats, adscrits a 
residus domiciliaris, les runes procedents de qualsevol classe d’obra. 

55.2. Queda prohibit depositar a la via pública i en terrenys públics o privats, que no 
estiguen expressament autoritzats per a aquesta finalitat, qualsevol classe de runes o 
residus procedents d’obres de construcció i reparació domiciliàries. 

55.3. Així mateix, queda prohibit emmagatzemar a la via pública, fora dels límits de la 
tanca protectora de les obres, materials de construcció: arena, ciment, grava, rajoles, etc. 

55.4. L’incompliment dels articles anteriors serà sancionat segons el que es dicta en la 
secció 4 d’aquesta Ordenança. 

Article 56. Ecoparc  

Les runes generades per obres menors i de reparacions domiciliàries podran ser 
depositades en els contenidors situats a l’Ecoparc, sempre que la seua quantitat no supere 
els 400 kg. 

Article 57. Moviments de terres  

Les runes procedents de contenidors situats a la via pública i les terres procedents del 
buidatge o moviment de terres, hauran de ser traslladades per la persona física o jurídica 
productora i/o posseïdora, i a càrrec seu, a abocadors autoritzats.  

Article 58. Contenidors per a obres  

58.1. Els residus i materials de l’article anterior únicament podran emmagatzemar-se a la 
via pública sempre que s’utilitzen contenidors adequats. 

58.2. Per a la col·locació dels contenidors serà necessària l’autorització municipal 
corresponent. 

58.3. Els contenidors hauran d’estar dotats dels dispositius adequats que permeten 
mantenir-los coberts quan no siguen utilitzats, i així preservar la higiene urbana i evitar que 
altres persones hi aboquen brossa domiciliària i altres residus. 

Article 59. Ubicació i senyalització dels contenido rs 

59.1. Els contenidors se situaran, preferentment, en l’interior de la zona tancada de les 
obres, per a la qual cosa no necessitaran autorització municipal. 

Quan no siga possible, hauran de situar-se, prioritàriament, en calçades on estiga permés 
l’estacionament i, secundàriament, a les voreres de més de quatre metres d’amplària o en 
qualsevol altra ubicació que complisca els requisits de pas establits en aquestes normes 
de col·locació.  
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59.2. No podran situar-se en els passos de vianants, ni en els guals, ni impedir amb la 
seua situació la visió del trànsit, tant per als vianants que els utilitzen com per als vehicles 
que isquen de guals habilitats. En cap cas, podran col·locar-se, totalment o parcialment, 
sobre les trapes d’accessos de serveis públics, sobre els accessos per a persones 
discapacitades ni, en general, sobre qualsevol element urbanístic o estètic que puga 
dificultar la seua utilització normal o en casos d’emergència. 

59.3. Els contenidors hauran de quedar senyalitzats correctament en qualsevol cas. La dita 
senyalització serà l’adequada segons a qui vaja adreçada (vianants, trànsit rodat, ambdós, 
etc.). 

Article 60. Normes d’utilització  

60.1. La instal·lació i retirada dels contenidors d’obres es realitzarà sense causar 
molèsties. 

60.2. La persona física o jurídica titular de la llicència serà responsable dels danys causats 
al paviment de la via pública i als altres elements estructurals i estètics de la ciutat, així 
com danys a tercers. A més, estarà obligat a retirar en qualsevol moment, a requeriment 
de l’autoritat municipal, les terres i runes abocades en llocs no autoritzats.  

60.3. El material depositat als contenidors no podrà excedir en cap cas el pla delimitat per 
les arestes superiors del contenidor; i està prohibit l’ús de suplements o afegits per a 
augmentar la capacitat del contenidor. 

Una vegada finalitze cada jornada de treball, la calçada haurà de quedar totalment lliure i 
retirada tota la senyalització innecessària. Per això serà responsabilitat del peticionari la 
bona conservació i neteja permanent de l’obra, el qual haurà de retirar els materials i les 
runes sobrants. 

Haurà de deixar a la Policia Local un número de telèfon d’algun responsable per a 
solucionar de forma permanent qualsevol problema que puga sorgir durant les 24 hores del 
dia. 

En hores nocturnes, i en cas d’obstaculitzar la circulació de persones o vehicles, així 
mateix, haurà de senyalitzar-se mitjançant senyals lluminosos reglamentaris, que permeten 
distingir la seua ubicació. 

60.4. No es podran abocar runes o materials que continguen elements inflamables, 
explosius, nocius, perillosos, susceptibles de putrefacció, d’emetre olors desagradables o 
que per qualsevol altra causa puguen constituir-se en insalubres, molestos, nocius, 
perillosos o insegurs per als usuaris de la via pública, el veïnat o per a la protecció i 
estètica del lloc on estiguen ubicats. La responsabilitat de la gestió correcta dels residus 
esmentats anteriorment, en el cas que aparegueren en el contenidor, serà de la persona 
física o jurídica titular de la llicència. 
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Títol 4. Infraccions  

Secció 1. Competències  

Article 61. Expedients  

Correspon a l’Ajuntament la potestat d’instruir els expedients i sancionar les accions o 
omissions contràries al que disposa aquesta Ordenança, d’acord amb allò que determine 
la normativa corresponent, i sense perjudici de les competències directes d’altres 
administracions. 

Article 62. En cas d’emergències  

En cas d’urgència reconeguda i quan hi concórreguen circumstàncies que afecten la 
salubritat o l’ordre públic, l’alcalde podrà ordenar, després de la comprovació prèvia dels 
serveis municipals, les mesures d’emergència necessàries, sense perjudici de poder 
procedir-ne a la clausura o suspensió, encara que s’haja concedit la llicència a una 
activitat. 

Secció 2. Denúncies  

Article 63. Denúncies per incompliment  

63.1. Qualsevol persona natural o jurídica podrà denunciar davant de l’Ajuntament 
l’incompliment de les prescripcions d’aquesta Ordenança. 

63.2. Les denúncies, degudament formulades pels particulars, donaran lloc a la incoació 
de l’expedient oportú, en el qual, a la vista de les comprovacions i informes, i després de 
l’audiència prèvia de la persona interessada, s’adoptarà la resolució que siga procedent, la 
qual li serà notificada.  

Secció 3. Infraccions  

Article 64. Tipus d’infraccions  

Es consideren infraccions administratives les accions o omissions que contravinguen les 
normes contingudes en aquesta Ordenança, així com la desobediència als requeriments 
d’establir les mesures correctores assenyalades o de dur a terme una certa conducta, en 
relació amb les matèries que aquesta regula. 

Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

Article 65. Infraccions molt greus  

Es consideraran infraccions molt greus: 

a) Tirar qualsevol classe de residu i rebuig als rius, rierols, qualsevol llit d’aigua natural o 
artificial, espais naturals i terrenys públics o comunals, sempre que constituïsca un risc 
greu per a les persones o els seus béns, els recursos naturals o el medi ambient. 

b) Negar-se a posar a disposició de l’Ajuntament els residus sòlids urbans o incomplir els 
requisits exigits en aquesta Ordenança. 

c) Dedicar-se a la recollida, transport o aprofitament de residus sense l’autorització 
deguda. 
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d) L’establiment o constitució d’un depòsit o abocador que no haja sigut autoritzat 
prèviament per l’Ajuntament o no s’ajuste a l’autorització concedida. 

e) No tenir registre de residus industrials perillosos i l’abocament incontrolat d’aquests. 

f) No informar l’Ajuntament sobre les característiques, quantitat i origen dels residus que 
puguen ocasionar pertorbacions en el transport o aparcament, proporcionar dades falses o 
impedir la labor inspectora dels serveis municipals en els supòsits de residus industrials. 

g) Abocar incontroladament fora dels contenidors habilitats amb aquesta finalitat, sempre 
que constituïsca un risc greu per a les persones o els seus béns, els recursos naturals o el 
medi ambient. 

h) Abandonar animals amb malalties diagnosticades que comporten problemes per a la 
salut pública. 

i) Totes les actuacions que produïsquen o puguen produir perjudici significatiu en l’estat 
general de neteja i ornament del terme municipal. 

j) Reincidència de faltes greus. 

Article 66. Infraccions greus  

Es consideren infraccions greus: 

a) Col·locació de cartells, inscripcions, etc., així com qualsevol tipus de propaganda en 
façanes i llocs diferents dels assenyalats per a aquesta finalitat per l’Ajuntament, així com 
esgarrar, tacar o llevar cartells per part de personal alié al servei de neteja.  

b) Realitzar pintades i inscripcions a la via pública, tant sobre els seus elements 
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs, parets d’edificis, 
façanes, estàtues, monuments i qualsevol element extern de la ciutat, com ara cabines, 
contenidors, quioscos, reixes, papereres, fanals, etc., a excepció de les autoritzades 
expressament pels serveis municipals corresponents.  

c) Abocar incontroladament fora dels contenidors habilitats amb aquesta finalitat, sempre 
que no constituïsca un risc greu per a les persones o els seus béns, els recursos naturals o 
el medi ambient. 

d) Fer un ús incorrecte de cada tipus de contenidor de recollida selectiva. 

e) Abandonar cadàvers d’animals morts en qualsevol terreny, i la seua inhumació en els de 
domini públic. 

f) Tirar qualsevol classe de residu i rebuig als rius, rierols, qualsevol llit d’aigua natural o 
artificial, espais naturals i terrenys públics o comunals, sempre que no constituïsca un risc 
greu per a les persones o els seus béns, els recursos naturals o el medi ambient. 

g) Llançar qualsevol producte químic, verí o pesticida que puga ser perjudicial per a les 
persones, animals o plantes als carrers, parcs, jardins, zones verdes o qualsevol espai 
públic, excepte aquells productes autoritzats per la normativa vigent i que siguen utilitzats 
pels serveis públics per al manteniment de la ciutat 
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h) Realitzar actes vandàlics i danys al mobiliari urbà públic de la ciutat (bancs, contenidors, 
fonts, panells informatius, monuments, sistemes de reg, etc.), així com als exemplars 
d’arbres i plantes ornamentals de la ciutat, tant les situades en les vies públiques com les 
situades als parcs, jardins i la resta de zones verdes.  

i) Reincidència en les infraccions lleus 

Article 67. Infraccions lleus  

Es consideren infraccions lleus qualsevol infracció a aquesta Ordenança no tipificada com 
a falta greu o molt greu. 

Secció 4. Sancions  

Article 68. Responsabilitats  

Les infraccions a aquesta Ordenança seran sancionades segons el que es disposa en 
aquest títol, sense perjudici de les responsabilitats penals o civils que siguen procedents. 

En cas que el responsable siga un menor d’edat, respondran solidàriament amb ell els 
seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, de la sanció 
econòmica imposada per raó de l’incompliment del deure de prevenir la infracció 
administrativa que s’impute al menor. 

Article 69. Quantificació econòmica de les sancions  

Les infraccions administratives que s’estableixen en aquesta Ordenança seran 
sancionades, d’acord amb allò que disposa la normativa vigent, amb una multa de fins a 
750 euros per a les infraccions lleus, de 751 euros fins a 1.500 euros per a les greus i de 
1.501 euros fins a 3.000 euros per a les molt greus. 

Títol 5. Altra legislació relacionada  

Llei de residus 10/1998. 

Llei de vehicles abandonats en la via publica. Gestió i eliminació amb residus sòlids urbans 
11/1999. 

Llei de residus de la Comunitat Valenciana 10/2000. 

Ordre de 6 de juliol de 1994, per la qual es regulen els documents de control i seguiment 
de residus tòxics i perillosos per a ser emprats únicament per xicotets productors de 
residus.  

Reial Decret 2224/1993, de 17 de desembre, sobre normes sanitàries d’eliminació i 
transformació d’animals morts i desperdicis d’origen animal i protecció enfront d’agents 
patògens en pinsos d’origen animal. 

Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament 
Regulador de la Gestió de Residus Sanitaris. 

Reial Decret de 20 de juliol pel qual s’aprova el Reglament per a l’Execució de la Llei 
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

Pla Nacional de Residus Urbans (PNRU). 
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Reial Decret 782/1998, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i execució de 
la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. 

Directiva 1991/31/CE del Consell relativa a l’abocament de residus. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual cosa es publiquen les operacions de 
valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Llei 6/2003, de 4 de març, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana. 

Llei 8/2003, de 24 d’abril, de Sanitat Animal. 

Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana. 

Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. 

Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, en el qual s’aprova el Reglament per a l’execució de 
la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

Reial Decret 1383/2002, de 20 desembre, sobre gestió de vehicles fora d’ús. 

Decret 2/2003, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat, mitjançant el qual s’aprova el 
reglament de la producció, possessió i gestió dels pneumàtics fora d’ús a la Comunitat 
Valenciana. 

Ordenança sobre tinença d’animals en l’entorn humà. 

Ordenança reguladora d’abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram per al 
municipi d’Alcoi. 

Disposició final  

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada s’haja publicat íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tal com assenyala l’art. 70.2 de la 
mateixa Llei. » 

 

L’alcalde, 

Antonio Francés Pérez 

Alcoi, 16 de març de 2017 
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