
2.9. Reglament del servei de  recollida de residus de la Mancomunitat:  aprovació definitiva 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. El Ple de la Mancomunitat en data 22 de juliol de 2020 va aprovar ajustar el servei existent 
de gestió de residus urbans per a dur a terme el servei la recollida i transport a planta de 
tractament de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i 
producte d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses 
modalitats de recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós. 
 
Igualment, va aprovar el reglament que regula les condicions en les que la Mancomunitat de la 
Ribera Alta prestarà i el usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de residus en els 
municipis adherits al servei, en previsió del compliment de les previsions legals i conveniència 
per a la bona marxa del servei.  
 
2. Ha estat publicat provisionalment el reglament en el BOP nº 106 de data 10/v/2021, durant 
un termini de 30 dies sense que s’hagen presentat al·legacions. Malgrat això, s’ha detectat que 
degut a la incorporació del municipi de Carcaixent en posterioritat a la seua aprovació inicial, 
procedeix realitzar alguna modificació en relació a la modalitat de recollida mitjançant 
contenidors temporals.  
 
3. Per part dels serveis tècnics s’han redactat de nou els articles 17 i 18 del Reglament del serveis 
de recollida i transport de residus domèstics i comercials en l’àmbit dels municipis adherits al 
servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Fonaments  
1. Normativa aplicable:  
- Article 149.1.18 de la Constitució espanyola (CE).  
- Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).  
 -Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDLeg.781/1986) (TRRL).  
- Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).  
- Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).  
- Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic  
- Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986).  
 
2. El reglament entrarà en vigor amb la seua publicació íntegra en el BOP, posteriorment a la 
seua aprovació definitiva.  
 
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 
 
 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar el Reglament del servei de recollida i transport de residus domèstics i 
comercials en l’àmbit dels municipis adherits al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta, el 
qual, en la seua redacció regula les condicions en les que la Mancomunitat de la Ribera Alta 
prestarà y el usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de residus en els municipis 
adherits al servei, en previsió del compliment de les previsions legals i conveniència per a la bona 
marxa del servei.  
 



A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat.  
 
Segon. Publicar el text definitiu del Reglament en el BOP.  
 
Tercer. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar 
quantes resolucions seguen necessàries per a l’execució d’este acord.  
 
 


