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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   

EXPOSICIÓ DE MOTIUS   

En l'àmbit del dret comunitari, la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre, sobre residus, ofereix un 

marc de mesures a mitjà i llarg termini amb les quals donar resposta a l'objectiu de la Comissió de 

transformar la Unió Europea en una economia circular basada en una societat de reciclatge a fi de 

reduir la producció de residus i utilitzar-los com a recursos, fomentant l'adopció de mesures 

destinades a garantir la jerarquia dels residus; és a dir: la prevenció, la reutilització, la separació en 

origen, la recollida i el reciclatge de residus.  

D'altra banda, pel que fa al nostre dret intern, l'article 45 de la Constitució Espanyola estableix, com 

a principi rector de la política social i econòmica, el dret de tots a gaudir d'un medi ambient adequat 

per al desenvolupament de la persona, així com el deure dels poders públics, entre ells el municipi, 

de conservar-lo.   

Referent a això, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, així com en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, 

s'estableix amb caràcter general la competència de les entitats locals per a la gestió dels residus 

municipals.    

Així mateix, i en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus 

de la Comunitat Valenciana, juntament amb el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, 

advoquen per una única regulació per a tots els tipus de residus, proporcionant un marc legal i 

estratègic per a la gestió integral i coordinada dels residus que s'orienta, al seu torn, a complir els 

objectius generals de reducció de la producció de residus i potenciació de la recollida separada.   

Referent a això, s’ha de significar que la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats 

contempla entre les seues definicions les de residus domèstics i les de residus comercials, categories 

totes dues incloses en les referències que, al llarg del Pla Integral de Residus de la Comunitat 

Valenciana, es realitzen als residus municipals, amb les particularitats establides per a la seua gestió 

en l'article 12 de la citada Llei. De conformitat amb aquest precepte, les entitats locals són les 

administracions competents en relació amb els residus domèstics generats en les llars, comerços i 

serveis, podent també fer-se càrrec de la gestió dels residus comercials no perillosos i els residus 

domèstics generats en les indústries en els termes que establisquen les seues respectives 

ordenances.   

D'aquesta manera, els municipis són els responsables de garantir la recollida, la gestió, el transport i 

el tractament dels residus municipals generats en les llars, comerços i serveis del municipi.   

En aquest sentit, un dels majors reptes mediambientals que es presenten en l'actualitat és establir el 

conjunt de disposicions que constituïsquen l'expressió d'una correcta política de residus, 
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proporcionant les bases per a convertir la gestió dels residus en una pràctica adequada i innovadora 

que garantisca la salut de les persones i un alt nivell de sostenibilitat i de qualitat en el nostre medi 

ambient.    

En compliment de totes aquestes previsions legals i, especialment, en l'exercici de les competències 

de la Mancomunitat de la Ribera Alta, es fa imprescindible l'aprovació d'una ordenança reguladora 

que perseguisca la reducció de la producció d'aquests residus i la seua reutilització com a recursos, 

així com l'adopció de mesures innovadores d'impuls de la separació en origen, la recollida i el 

reciclatge. Tot això, amb la finalitat d'aconseguir una eficient economia circular que contribuïsca a 

tancar el cercle del cicle de vida dels productes i l'ús dels recursos de manera sostenible.   

  

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS   

Article 1. Objecte i règim jurídic  

1. La present ordenança té per objecte la regulació de les condicions en què la Mancomunitat 

de la Ribera Alta prestarà, i l'usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de residus domèstics 

i residus comercials no perillosos generats en municipis que integren la Mancomunitat de la Ribera 

Alta adherits al servei.  

L'ordenança regula, en l'àmbit de les competències de la Mancomunitat de la Ribera Alta, i respectant 

el principi de jerarquia, totes aquelles mesures, conductes i activitats dirigides al depòsit i recollida 

de residus municipals, a fi d'aconseguir el millor resultat ambiental global, prevenint la producció de 

residus i mitigant els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.   

2. La present ordenança desenvolupa la legislació comunitària, estatal i autonòmica en matèria 

de residus i de règim local, havent-se en tot moment d’interpretar i d’aplicar d'acord amb la legislació 

vigent.  

3. El règim jurídic aplicable a les activitats i conductes regulades en aquesta ordenança estarà 

constituït pel que es preveu en aquesta ordenança i en la legislació estatal i autonòmica aplicable en 

la matèria.   

Article 2. Àmbit d'aplicació  

Tenen la categoria d'usuaris, a l'efecte de la prestació d'aquests serveis, totes les persones físiques i 

jurídiques que estiguen domiciliades en els municipis adherits o utilitzen els serveis objecte d'aquesta 

ordenança, en els quals, la Mancomunitat ostente la titularitat del servei de recollida i transport de 

residus.   
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Totes les persones físiques i jurídiques estan obligades a complir les prescripcions contingudes en la 

present ordenança, així com les disposicions que en el seu desenvolupament dicte cada ajuntament 

i altra normativa aplicable de cada municipi.  

  

Article 3. Definicions   

S'inclou en l'Annex I de la present ordenança el llistat de definicions dels conceptes introduïts en la 

present norma. Per a les definicions no contemplades en aquest annex, es remetrà a allò que es 

disposa en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i normativa que la 

desenvolupe.   

  

Article 4. Competències  

1. És competència de la Mancomunitat de la Ribera Alta la gestió de la recollida i transport dels 

residus municipals generats en les llars, comerços i serveis i depositats en el municipi en la forma 

que s'establisca en la present ordenança, en els termes previstos en la legislació de residus estatal 

i autonòmica i en la legislació de règim local, atenent raons d'eficiència i economia.   

Igualment, la Mancomunitat recollirà i gestionarà els residus comercials no perillosos assimilables a 

domèstics i els residus domèstics generats en les indústries, en els termes establits en la present 

ordenança, sense perjudici que els productors d'aquests residus puguen optar per gestionar-los per 

ells mateixos.    

En qualsevol cas, és un servei de prestació obligatòria, i de recepció obligatòria per les persones 

físiques o jurídiques que tinguen el seu domicili o generen residus en els municipis adherits al servei.  

2. La Mancomunitat gestionarà els serveis de recollida, gestió i transport, en matèria de residus 

municipals, amb l'objectiu de garantir el servei i la seua prestació en termes d'eficiència i sota 

l'assoliment d'economies d'escala.   

3. La prestació d'aquests serveis estarà sotmesa, en tot cas, a la planificació i al règim d'autorització 

previst en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.   

4. Igualment, correspon a la Mancomunitat de la Ribera Alta l'exercici de la potestat de vigilància i 

inspecció i, en el seu cas, la potestat sancionadora en l'àmbit de les seues competències.   

5. Així mateix, la Mancomunitat podrà:    
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a) Aprovar, en el marc de les seues competències i en coordinació amb el pla nacional marc i 

amb el pla autonòmic de gestió de residus de la Comunitat Valenciana, el seu propi Pla Local de 

Residus.  

b) Obligar al productor o a un altre posseïdor de residus perillosos domèstics o de residus les 

característiques dels quals dificulten la seua gestió al fet que adopten mesures per a eliminar o reduir 

aquestes característiques o al fet que els depositen en la forma i lloc adequats.   

  

Article 5. Exclusions    

Queden expressament exclosos de la regulació de la present ordenança:   

a) Els residus radioactius.   

b) Residus industrials-comercials que per la seua naturalesa, composició o presentació no 

s'assimilen a residus domèstics.  

c) Pneumàtics fora d'ús.  

d) Els residus tòxics i perillosos.   

e) Els residus explosius, oxidants o inflamables.   

f) Els residus infecciosos i/o biocontaminants.   

g) Els residus resultants de la prospecció, extracció, tractament i emmagatzematge de recursos 

minerals i de l'explotació de pedreres.   

h) Els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes generats i/o utilitzats en el marc 

d'explotacions agropecuàries, incloent animals morts.   

i) Els residus que es gestionen com a aigües residuals.   

j) Els efluents gasosos emesos a l'atmosfera.   

k) Qualssevol altres residus diferents que per la seua naturalesa, composició o característiques 

no puguen assimilar-se a residus domèstics.  

l) Piles i acumuladors.  

m) Oli.  

n) Animals domèstics morts.  

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

p) Qualssevol altres que siguen objecte de regulació específica.  

  

Article 6. Prestació dels serveis  

La prestació d'aquest servei comprén les següents operacions:  
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- Trasllat dels residus des dels llocs i formes que establisca la Mancomunitat i el seu buidatge 

en els vehicles de recollida.  

- Devolució dels elements de contenció (xicotets poals i contenidors) una vegada buidats als 

punts originaris.  

- Retirada de restes de residus caigudes en la via pública com a conseqüència d'aquestes 

operacions.  

- Transport i descàrrega dels residus en les corresponents plantes de tractament o en les 

estacions de transferència que corresponga, per al seu posterior tractament. -  Neteja 

periòdica i manteniment dels contenidors.  

La Mancomunitat establirà una recollida separada de residus, en qualsevol de les seues modalitats, 

ja siga mitjançant àrees d'aportació amb contenidors en la via pública (permanents o temporals), 

porta a porta, àrees de reciclatge amb contenidors per a àmbits disseminats o una combinació 

d'aquests, i amb la freqüència que es considere per a cada municipi mancomunat, en funció de les 

seues característiques urbanes, demogràfiques etc.  

  

Article 7. Règim fiscal   

Per a la prestació dels serveis municipals previstos en la present ordenança, i quan així s'haja establit, 

haurà d'abonar-se la corresponent taxa, preu públic o contraprestació econòmica, regulades en les 

corresponents ordenances fiscals de cada municipi.   

  

Article 8. Col·laboració ciutadana   

1. Totes les persones físiques i jurídiques dels municipis adherits podran, en les matèries 

objecte de la present ordenança, formular denúncies i notificar incidències respecte d'infraccions 

d'aquesta, posant-ho en coneixement de cada ajuntament.  

Igualment i en relació amb el compliment del present reglament, totes aquestes persones hauran 

d'observar una conducta encaminada a la prevenció dels residus generats, la reutilització i el 

reciclatge d'aquests, podent posar en coneixement de l'autoritat municipal les infraccions que 

presencien o de les quals tinguen un coneixement cert.   

2. És responsabilitat de la Mancomunitat de la Ribera Alta atendre les reclamacions, queixes i 

suggeriments traslladats per l'ajuntament, exercint les accions que corresponguen en cada cas.   
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Article 9. Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana   

1. El principal instrument de planificació en matèria de residus en la Comunitat Valenciana és el 

denominat Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) que es desenvolupa a l'empara 

de les competències planificadores de la Generalitat en matèria de gestió de residus i sorgeix de la 

necessitat d'establir un marc estratègic per a la gestió integral i coordinada dels residus.    

Un dels objectives del PIRCV és tractar de dotar a les Administracions Públiques de la Comunitat 

Valenciana d'un instrument en matèria de residus que permeta controlar, coordinar i racionalitzar 

totes les accions que en aquest àmbit s'emprenguen.   

2. La Mancomunitat de la Ribera Alta podrà aprovar, en l'àmbit de les seues competències, un 

pla de residus, de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent en aquesta matèria.   

  

Article 10. Obligacions generals  

Els ciutadans i usuaris estan obligats a:   

a) Entregar els residus de tal forma que s'aprofite al màxim la capacitat de les bosses i 

contenidors, reduint el seu volum. En el seu cas, es farà ús de bosses específiques que puga 

establir-se per la Mancomunitat per a les fraccions.  

b) Posar a disposició del Mancomunitat de la Ribera Alta els residus generats en les fraccions i 

condicions exigides en la present ordenança, o bé entregar-los, en el seu cas, a gestors 

autoritzats per a la seua valorització o eliminació.  

c) Separar els residus i depositar-los en els poals habilitats a aquest efecte, en el sistema de 

recollida porta a porta, o en contenidors o punts de recollida establits a aquest efecte d'acord 

amb la present ordenança en el sistema de recollida mitjançant contenidors.  

d) En el seu cas, traure els poals o contenidors a la via pública per a la seua recollida pel servei 

públic en les hores i llocs establits per cada ajuntament.    

e) Complir amb els horaris de depòsit i lliurament de residus.   

f) Comunicar a l'ajuntament o als agents de l'autoritat l'existència de residus abandonats en la 

via o espais públics, com ara vehicles abandonats, mobles, animals morts, residus de 

construcció i demolició, etc.    

g) Facilitar les operacions de recollida, descàrrega i trasllat de residus, prohibint-se 

expressament l'estacionament de vehicles en els llocs que impedisquen o dificulten el 

desenvolupament normal de les citades operacions.   

h) En els esdeveniments culturals, esportius, d'entreteniment, festius, etc. celebrats en espais 

públics en els quals puguen generar-se puntualment una gran quantitat de residus i aquests  
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no puguen retirar-se pel sistema ordinari de recollida, els organitzadors de l'esdeveniment 

hauran de garantir la correcta retirada i gestió d'aquests residus, segons el sistema de 

recollida separada establit en la present ordenança, comunicant-ho degudament a la 

Mancomunitat de la Ribera Alta. Igualment, els organitzadors de l'esdeveniment hauran de 

reposar la situació alterada al seu estat inicial, podent determinar-se la corresponent 

indemnització pels danys i perjudicis causats.    

i) En les activitats de venda no sedentària, els comerciants hauran de fer-se responsables dels 

seus propis residus i contribuir al reciclatge d'aquests, mantenint l'ordre i neteja de l'espai 

assignat. Tant els comerciants com els ciutadans hauran de depositar, de manera separada, 

els residus que generen com a conseqüència d'aquesta activitat en els contenidors situats en 

els voltants del lloc on se celebren els mercats, seguint les previsions establides en la present 

ordenança. La situació d'aquests contenidors no podrà ser alterada com a conseqüència de 

l'activitat de venda no sedentària.   

  

Article 11. Prohibicions   

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

a) Llançar o abandonar qualsevol tipus de residu en la via pública o, en general, en qualsevol 

espai públic, rural o natural, inclosos dins del terme municipal de cada municipi.    

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

ordenança.   

c) Depositar residus de xicoteta grandària, com ara burilles, corfes, xiclets, caramels, papers o 

qualsevol altre residu d'entitat similar en llocs diferents a les papereres o altres elements de 

mobiliari específics instal·lats per al depòsit d’aquests residus en la via pública.   

d) Depositar directament en els espais públics qualsevol classe d'enderrocs o residus 

procedents d'obres de construcció, remodelació o demolició.   

e) Extraure o manipular contenidors o el seu contingut, així com bolcar o arrancar papereres o 

un altre tipus de contenidors i desplaçar-los fora de les seues ubicacions.    

f) Llançar a la via pública des de portes, portals, finestres, balcons o terrasses qualsevol classe 

de residus.   

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

h) En les àrees recreatives, espais públics, i en entorns naturals en general, queda prohibit 

l'abocament o abandonament de residus o desaprofitaments, qualsevol que siga la seua 

naturalesa, proporció o quantitat.   

i) Depositar en els contenidors i/o borses i cubells calius o brases no apagats, o qualsevol altre 

residu calent que poguera provocar combustió a l'interior del contenidor.    
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j) Depositar en els contenidors i/o borses i cubells de la via pública qualsevol tipus de residu 

perillós procedent d'activitat industrial, així com altres residus no contemplats en la present 

ordenança.   

2. De conformitat amb el que es disposa en l'article 16.3 de la present ordenança, seran 

responsables solidaris dels danys i perjudicis causats per l'incompliment del que s'estableix 

en el present article totes les comunitats de béns i similars, i persones, físiques o jurídiques, 

inclòs el productor del residu, que s'hagen fet càrrec d'aquest fins al seu lliurament al 

receptor autoritzat.   

  

TÍTOL II. DE LA GESTIÓ DE RESIDUS  

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

  

Article 12. Activitats i operacions de gestió de residus   

Les operacions de gestió de residus es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 

utilitzar procediments ni mètodes que puguen perjudicar el medi ambient i, en particular, sense crear 

riscos per a l'aigua, l'aire o el sòl, ni per a la fauna o flora, sense provocar incomoditats pel soroll o 

les olors i sense atemptar contra els paisatges i llocs d'especial interés.   

Els residus poden ser gestionats pels productors o posseïdors en els centres que es generen o en 

plantes externes, quedant sotmesos al règim d'intervenció administrativa establit en la Llei 10/2000, 

de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana en funció de la categoria del residu de 

què es tracte.   

  

Article 13. Propietat dels residus  

Els productors o posseïdors de residus hauran de posar-los, en les condicions que es determinen en 

aquesta ordenança, a la disposició del gestor de residus, això és, la Mancomunitat, la qual n’adquirirà 

la propietat des del lliurament i recollida. Els productors o posseïdors quedaran exempts de 

responsabilitat pels danys que puguen causar aquests residus sempre que en el seu lliurament s'haja 

observat la present ordenança i altres normes legals.  

Queda prohibit manipular, seleccionar i apropiar-se dels residus depositats en la via pública a l'espera 

de ser recollits pels serveis corresponents.  
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Article 14. El servei de recollida    

El servei de recollida comprén les següents actuacions:   

a) L’acostament de les bosses o altres mitjans definits per la Mancomunitat, en el cas del 

sistema de porta a porta, així com dels contenidors de residus als vehicles de recollida, 

buidatge i devolució dels mateixos als seus punts originaris, o bé, la seua retirada de la vía 

segons el tipus de modalitat de contenidors (permanents o temporals).   

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

c) El transport i la descàrrega dels residus en les instal·lacions de gestió adequades.    

d) En el cas concret del servei de recollida separada d’envasos lleugers i paper i cartó, el 

transport fins als centres de separació i classificació o, en el seu cas, directament als de 

reciclatge o valorització.   

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

f) El manteniment i rentada dels contenidors i altres punts de recollida municipal, amb excepció 

d'aquells contenidors que siguen d'ús exclusiu.   

  

Article 15. Classificació de serveis de recollida   

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

en ordinari i especial.    

La recollida ordinària és un servei de prestació obligatòria que es durà a terme per  la Mancomunitat, 

d'acord amb el que es disposa en la present ordenança.   

La recollida especial o extraordinària és un servei de prestació facultativa per part de cada ajuntament 

que únicament es prestarà quan l'entitat local així ho sol·licite.   

2. Seran objecte de recollida ordinària les següents categories de residus:   

a) Els residus domèstics procedents de llars particulars.    

b) Els residus domèstics d'origen industrial, comercial i d'altres serveis així com els sanitaris 

assimilables a domèstics, quan el lliurament diari siga igual o inferior a 80 litres/dia.    

c) Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i altres estris domèstics voluminosos al carrer.  

  No obstant això, no formen part del servei de recollida ordinari els següents residus, a menys que 

s’acorde la seua prestació de manera expressa:   



  

  

  

10   

   

- Roba i calçat   

- Piles i acumuladors    

- Oli  

- Animals morts  

- Residus de podes i altres residus de jardineria   

- Els residus domèstics d'origen comercial, industrial i de serveis, així com els sanitaris 

assimilables a domèstics, quan el lliurament diari supere la quantitat dels 80 litres/dia.   

  

d) Els procedents de neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives.   

  

3. Podran ser objecte del servei de recollida especial:  

- Les recollides extraordinàries que siguen sol·licitades per les entitats locals, de les  

contemplades com a ordinàries.  

- Les recollides en cas d’emergències i qualsevol altra situació excepcional o qualsevol altra 

labor de recollida que demane l’interès públic general, per afectar a la seguretat, salut i l’adorn 

públic.  

  

Article 16. Responsabilitat administrativa    

1. A l'efecte del que s'estableix en la present ordenança, els residus tindran sempre un titular 

responsable, qualitat que correspondrà al productor, posseïdor o gestor d'aquests.   

2. Només quedaran exempts de responsabilitat administrativa els qui cedisquen els residus a la 

Mancomunitat o a gestors autoritzats i sempre que el lliurament es realitze en compliment tant dels 

requisits legals establits en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, com dels 

establits en el marc de la present ordenança. En el cas de lliurament a gestors autoritzats la cessió ha 

de constar en document fefaent, segons el que es preveu en la normativa d'aplicació.    

3. Quan els danys causats al medi ambient es produïsquen per acumulació d'activitats degudes 

a diferents persones, podrà imputar-se individualment aquesta responsabilitat i els seus efectes 

econòmics.   

4. La Mancomunitat de la Ribera Alta únicament respondrà quan el mal efectivament causat 

esdevinga com a conseqüència de l'exercici de la seua pròpia activitat en la prestació del servei de 

recollida, gestió i transport de els residus municipals.   
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5. Els productors i posseïdors de residus comercials no perillosos són igualment responsables 

de la seua correcta gestió. A tal fi hauran de:   

  

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

seu poder.  

b) Lliurar els residus, en condicions adequades de separació per fraccions que la recollida no 

siga realitzada pel servei de recollida de residus municipal, als gestors de residus d'acord amb 

el que dispose la normativa aplicable, o acollir-se, en el seu cas, al servei especial establit per 

cada ajuntament.   

c) Disposar del document acreditatiu de la correcta recollida i gestió de residus, en cas de 

lliurament a un gestor autoritzat.   

  

6. En cas d'incompliment pel productor o posseïdor de les obligacions de gestió de residus 

comercials no perillosos, podrà assumir subsidiàriament la gestió i repercutir a l'obligat el cost real 

d'aquesta.   

  

CAPÍTOL I. DEL SERVEI DE RECOLLIDA ORDINARI   

SECCIÓ 1a. Disposicions generals   

  

Article 17. Depòsit de residus   

1. Els usuaris estan obligats a la separació de residus domèstics en els domicilis, serveis i comerços 

en tantes fraccions com recollides separades s'estableixen en la present ordenança, i al seu depòsit 

en els contenidors, llocs i horaris establits a aquest efecte.   

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

- Vidre   

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

- Paper i cartó (envasos de paper-cartó i paper no envàs)  -  Bioresidus (matèria 

orgànica)  -  Fracció resta.  

- Bolquers i productes d'higiene íntima (en el seu cas). 

- Voluminosos.   

3. Serà obligatori depositar aquests residus separadament en bosses estandarditzades o poals 

individuals en serveis porta a porta, o, bé en els contenidors i llocs específics establits per la 
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Mancomunitat de la Ribera Alta a aquest efecte, quan el sistema de recollida d'aqueixa zona o en 

el municipi no siga porta a porta.    

4. Els residus domèstics de caràcter perillós com ara bateries, piles, radiografies, fluorescents i 

similars s'entregaran independentment en els ecoparcs, àrees d'aportació o en els punts de 

recollida específics establits a aquest efecte.    

5. En qualsevol cas, la Mancomunitat de la Ribera Alta podrà disposar que els residus municipals se 

separen en unes altres o més fraccions amb l'objectiu d'obtindre una millor gestió, a efectes 

mediambientals, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent1.   

6. En l'àmbit de les seues competències, cada Ajuntament podrà desenvolupar Plans Locals de 

Residus, l'acord amb el que s'estableix en el IRCV.   

  

Article 18. Contenidors, poals i altres elements per al lliurament de residus   

1. El tipus, color capacitat material de fabricació, ubicació i nombre de contenidors, cubs, bosses 

o altres recipients per a residus o les àrees de reciclatge, i en general qualsevol element que es 

considere convenient per al lliurament de residus per part del us usuaris, podrà ser fixat per la 

Mancomunitat per a algun o alguns tipus de residus.  

2. Quan el servei de recollida de residus es preste per qualsevol de les formes de gestió 

indirecta, serà responsabilitat del concessionari el seu manteniment i rentada.  

3. Podrà exigir-se l'adquisició i utilització de contenidors exclusius per a la recollida separada de 

paper i cartó, envasos lleugers, vidre i fracció orgànica en aquelles indústries, comerços i serveis que 

generen un volum de residus domèstics superior a 80 litres/dia. Aquests contenidors només podran 

ser trets a la via pública per a procedir al seu buidatge, excepte autorització expressa de l'ajuntament.   

4. En qualsevol dels supòsits anteriors, cada ajuntament determinarà la ubicació dels diferents 

contenidors en la via pública atenent criteris d'eficiència, econòmics, organitzatius, de proximitat i 

accessibilitat i de salut i seguretat públiques. La distribució i logística dels contenidors podrà 

determinar-se mitjançant el desenvolupament de Plans Locals de Residus.   

                                                           
1 Podran introduir-se en l'ordenança més fraccions de residus a través del procediment de modificació que 

s'establisca legalment, o a través del corresponent bàndol dictat per l'alcalde.   
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Cada ajuntament tindrà en compte la suficiència i adequada col·locació dels contenidors per a la 

recollida de les diferents fraccions de residus, amb la finalitat d'impedir el desviament d'aquests 

materials a contenidors no establits a aquest efecte.    

Article 19. Classes de contenidors   

1. A l'efecte d'aquesta ordenança, els contenidors per a recollida de residus es classifiquen en:   

a) Contenidors normalitzats de xicoteta capacitat (fins a 360 litres).   

b) Contenidors normalitzats de major capacitat (a partir de 800 litres), el volum dels quals serà 

variable segons el sistema de recollida (càrrega superior o iglú, càrrega lateral, càrrega 

posterior, sistema soterrat, etc.)   

1. Els contenidors normalitzats assenyalats en l'apartat anterior quedaran identificats per la seua tapa 

o totalment, de la següent forma, sobre la base del tipus de residus que recepcionen:   

- Color groc per al cas de la fracció d'envasos lleugers.   

- Color blau per a la fracció paper-cartó.   

- Color verd per a la fracció vidre.   

- Color marró per a la fracció orgànica.    

- Color gris o verd per a la fracció resta.   

  

SECCIÓ 2a. De les modalitats de recollida separada  

  

Article 20. Modalitats de recollida separada   

1. Cada ajuntament determinarà el tipus de recollida ordinària de les diferents fraccions de 

residus municipals a través d'una o diverses de les següents modalitats de recollida separada:   

a) Servei de recollida porta a porta.  

b) Servei de recollida en àrees d'aportació o mitjançant contenidors.   

c) Servei de recollida combinada: porta a porta i recollida en àrees d'aportació o mitjançant 

contenidors  

d) Altres sistemes que, en el seu cas, es puguen establir.    
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2. L'elecció de cadascun d'ells estarà en funció de quin siga la millor solució tècnica i econòmica 

per a la zona de què es tracte. En els casos en els quals l'ajuntament el considere convenient o 

necessari podran combinar-se diversos serveis de recollida en una mateixa zona.   

  

Article 21. Àrees d'aportació   

1. Les àrees d'aportació es constituiran com a sistemes de recollida separada mitjançant la 

col·locació sobre la via pública, en un mateix lloc físic, d'un conjunt de contenidors 

degudament identificats per a les diferents fraccions de residus municipals.   

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

a) Recollida separada de paper i cartó  

b) Recollida separada de vidre  

c) Recollida selectiva d'envasos lleugers  

d) Recollida separada de matèria orgànica  

e) Fracció resta  

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

g) Oli domèstic.  

h) Aquella altra tipologia de residus de recollida especial que de manera puntual i extraordinària 

s'establisca pels serveis de recollida.   

En aquestes àrees d'aportació, es podran implantar mesures i sistemes d'identificació a través de la 

utilització de sistemes de targetes magnètiques identificatives o sistema equivalent en les quals 

quede registrada la utilització d'aquests centres per l'usuari.  

  

Article 22. Porta a porta   

1. L’ajuntament que ho desitge podrà implantar un servei de recollida porta a porta domiciliària. 

Aquest servei consisteix en el depòsit dels residus en bossa o altres recipients habilitats per a aquesta 

finalitat en els punts de recollida i en els dies i horaris establits.   

2. La determinació específica de la programació, dies i horaris de recollida, depòsit de poals, 

bosses, retirada dels mateixos de la via pública i fraccions de residus a incloure en aquest sistema es 

fixaran, en execució de les determinacions generals previstes en aquesta ordenança, per cada 

municipi, prèvia audiència de la Mancomunitat.  
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3. Aquest detall, així com les seues possibles actualitzacions i revisions, podrà ser consultat pels 

ciutadans i usuaris en cada ajuntament, així com en la web de la Mancomunitat de la Ribera Alta.  

Així mateix, la Mancomunitat de la Ribera Alta podrà prestar un sistema de recollida porta a porta de 

recollida separada de les diferents fraccions de residus als establiments comercials i hotelers que 

s'acullen al sistema públic de gestió de residus, atenent criteris de major eficiència i eficàcia. Per a 

l'aplicació d'aquest sistema de recollida cada ajuntament podrà establir mesures econòmiques, 

financeres i fiscals.   

   

SECCIÓ 3a. De la tipologia de residus i el seu depòsit  

  

Article 23. Recollida d'envasos lleugers   

Els usuaris del servei estan obligats a entregar els envasos lleugers en el dia, l'horari, la forma i el lloc 

que establisca la Mancomunitat.  

Els usuaris del servei estan obligats a depositar els envasos lleugers dins dels contenidors de color 

groc que la Mancomunitat ha destinat a aquest efecte, o bé en poals o contenidors individuals, en els 

dies, en l'horari, llocs i forma expressament assenyalats per a això en la modalitat de recollida porta 

a porta.  

La fracció d'envasos lleugers es depositarà dins del poal o contenidor groc corresponent.  

La fracció d’envasos lleugers inclourà envasos de begudes, productes de neteja, pots de conserva 

metàl·lics, llandes de begudes, iogurt i similars, oli i vinagre, xampú, gel i similars, bosses de plàstic, 

envasos de llet, suc, vi i tomaca, pots d'esprai, gotets d'expenedores de café o aigua, safates de 

plàstic, de poliestiré i d'alumini, tapes i taps, bosses de brioixeria o llepolies, blíster, fixadors de packs 

de llandes i botelles, tubs dentífrics i similars i, en general, tots aquells envasos de metall, bric i plàstic 

que porten el logo punt verd d'ECOEMBES.  

Es prohibeix entregar amb els envasos lleugers un altre tipus de material que no siguen envasos 

lleugers, especialment envasos de vidre, penjadors, joguets, bolígrafs i retoladors, paelles, cassoles i 

parament, xicotets electrodomèstics (planxes, assecadores etc.), discos o cintes de dades, àudio o 

vídeo (CD, DVD, VHS, vinil). Es prohibeix depositar els envasos lleugers fora del poal o del contenidor 

groc.  
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En el cas de botelles, pots, llandes i altres recipients que contingueren restes de productes, els 

ciutadans hauran de buidar i aclarir amb caràcter previ aquests recipients a fi d'eliminar-los i facilitar 

la seua selecció i reciclatge posterior.    

  

Article 24. Recollida de paper i cartó   

Els usuaris del servei estan obligats a entregar el paper i cartó en el dia, horari, la forma i el lloc que 

establisca la Mancomunitat.  

Els usuaris del servei estan obligats a depositar el paper i cartó dins dels contenidors de color blau 

normalitzats que la Mancomunitat ha destinat a aquest efecte, o bé en els poals o contenidors 

individuals en els dies, en l'horari, llocs i forma expressament assenyalats per a això en la modalitat 

de recollida porta a porta. El cartó s'entregarà degudament plegat.  

El paper/cartó es depositarà dins del contenidor blau o poal corresponent.  

La fracció de paper/cartó inclourà periòdics, revistes, llibres, sobres, propaganda, paper 

administratiu, caixes i embalatges de cartó, etc.  

Es prohibeix entregar amb el paper/cartó altre tipus de material que no siga paper o cartó net, 

especialment plàstics, fleixos, brics, paper brut etc. Es prohibeix depositar el paper/cartó fora del 

poal o del contenidor blau.  

Amb caràcter previ al seu depòsit els ciutadans hauran d'eliminar d'aquests residus tota resta 

metàl·lica i de plàstic, així com de paper i cartó brut, havent de depositar aquestes restes en els seus 

contenidors corresponents.   

Els comerços que col·laboren amb la recollida de cartó comercial porta a porta hauran de tindre 

emmagatzemat aquest material a l'interior de l'establiment fins al moment de la seua recollida per 

la Mancomunitat, havent d'entregar-se plegat.   

  

Article 25. Fracció orgànica (Bioresidus)   

Els usuaris del servei estan obligats a entregar la fracció orgànica en el dia, horari, la forma i el lloc 

que establisca la Mancomunitat.  

Es podrà exigir al usuaris el depositar la fracció orgànica en bosses compostables. Aquestes bosses, 

degudament tancades, es depositaran posteriorment dins dels poals i contenidors corresponents en 

els dies, en l'horari, llocs i forma expressament assenyalats per a això.  
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Determinats generadors singulars de matèria orgànica (fruiteries, despatxos de pa) estaran exempts 

d'utilitzar bosses compostables quan segons el parer dels serveis tècnics de la Mancomunitat el seu 

depòsit a granel no genera afeccions negatives.  

La fracció orgànica inclourà restes de cuina tant vegetals com animals, tant crus com cuinats, com ara 

restes de fruites i verdures, corfes d'ous, corfes de fruita seca, pa i brioixeria, ossos de fruita, flors i 

plantes, restes d'horta i jardí (herba, poda esmicolada), restes de menjar cuinat, restes de carn i peix, 

ossos, corfes de marisc, paper de cuina, tovallons i mocadors de paper brut, bossetes d'infusions, 

pòsits i filtres de café, taps de suro i en general qualsevol material susceptible de ser compostat en 

la planta de compostatge.  

Es prohibeix entregar amb la fracció orgànica un altre tipus de residus diferents dels assenyalats, 

especialment residus de jardineria llenyosos (branques, troncs), terra, burilles de tabac i restes de 

cendrer, excrements d'animals, restes de l'aspiradora o d'escombratge, bolquers i compreses, oli i en 

general qualsevol material sòlid no compostable.  

En el cas d’exigir-se borses compostables, es prohibirà utilitzar bosses de plàstic (no compostables) 

per a entregar la fracció orgànica o el seu depòsit a granel excepte autorització expressa de la 

Mancomunitat. Es prohibeix depositar la fracció orgànica fora del poal o del contenidor marró.  

  

Article 26. Fracció resta   

Els usuaris del servei estan obligats a entregar la fracció resta o rebuig, és a dir, la fracció integrada 

exclusivament per residus que no són susceptibles de ser reciclats, en el dia, l'hora, la forma i el lloc 

que establisca la Mancomunitat i que es farà públic mitjançant la programació prevista per a cada 

municipi.  

a) En la modalitat de recollida mitjançant contenidors (permanents o temporals), ja siga 

mitjançant contenidors verds o grisos oberts o ja siga mitjançant contenidors grisos tancats 

d'obertura programada mitjançant targeta individual, la fracció resta es depositarà dins del 

contenidor, en bosses tancades.  

b) En la modalitat de recollida porta a porta, la fracció resta es depositarà dins del poal o 

contenidor individual corresponent.  

La fracció resta inclourà, entre altres, bolquers (de bebé i adults), compreses, tampons i altres 

productes relacionats amb la higiene personal, residus de l'aspiradora, agranades, fulles d'afaitar i 

depilar, draps de cosmètica, preservatius, paper de pescateria o carnisseria brut, tires, benes i 

similars, bolígrafs, retoladors i similars, joguets trencats, plats i gots de ceràmica, burilles de tabac i 

restes de cendrer i excrements d'animals.  



  

  

  

18   

   

No obstant això, en la modalitat de recollida porta a porta de quatre fraccions, els bolquers s'hauran 

de depositar de manera separada, en bosses tancades, tots els dies juntament amb els poals de 

recollida. En el seu cas, podrà exigir-se que les bosses porten adherides les etiquetes identificatives 

corresponent que facilitarà la Mancomunitat.  

Queda expressament prohibit:  

- Entregar barrejat amb la fracció resta qualsevol material susceptible de ser reciclat.  

- Depositar la fracció resta fora del contenidor o del poal específic per a aquesta fracció.  

- El depòsit a granel de la fracció resta en el contenidor específic (a través de poals, paquets, 

caixes i similars).  

- Depositar juntament amb la fracció resta o rebuig residus que continguen residus líquids o 

susceptibles de liquar-se.  

En els contenidors establits per al depòsit de la fracció resta no podran introduir-se envasos lleugers, 

paper i cartó, envasos de vidre, medicaments, piles, bateries, tèxtils, oli de cuina, restes d'obra 

menor, aparells elèctrics i electrònics, ni cap altre residu reciclable que tinga el seu propi sistema de 

recollida separada.   

  

Article 27. Recollida de residus comercials, industrials i de serveis assimilables a domèstics  

1. Els residus domèstics d'origen industrial, comercial i d'altres serveis així com els sanitaris 

assimilables a domèstics, quan el lliurament diari siga igual o inferior a 80  litres/dia, es depositaran 

de la forma establida en la present ordenança i en els poals o contenidors corresponents, segons la 

tipologia del residu.   

2. Els titulars de comerços, serveis i indústries hauran d'entregar els residus generats en la seua 

activitat a gestor autoritzat, segons cada tipologia de residu, quan el lliurament diari siga igual o 

inferior a 80  litres/dia.   

  

CAPÍTOL III. DEL SERVEI DE RECOLLIDA ESPECIAL  

Article 28. Residus de mercats permanents   

1. Les persones o empreses titulars o concessionàries de llocs en el mercat hauran d'entregar 

els residus generats en la seua activitat a gestor autoritzat, segons cada tipologia de residu, excepte 

acord amb el municipi d’altre tipus de recollida.    
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2. Els residus domèstics generats en aquests centres es depositaran de la forma establida en la 

present ordenança i en els contenidors corresponents, segons la tipologia del residu.    

3. Estan obligades a separar de forma separada els residus generats per l'activitat de mercat se 

segregaran almenys en les fraccions següents:   

- Cartó  

- Envasos lleugers  

- Matèria orgànica   

- Vidre   

- Resta   

A tal fi cada unitat comercial disposarà de contenidors específics situats en la zona.   

4. Cada dependent o persona responsable, a l'hora del tancament del mercat, depositarà el 

contingut de cada contenidor en el lloc del mercat, horari i condicions indicat per l'ajuntament o 

establit per la normativa aplicable.    

5. El titular o, en el cas de mercats municipals, el concessionari de cada unitat comercial serà 

responsable de la correcta gestió dels residus generats per l'activitat de mercat.   

  

Article 29. Voluminosos: mobles i estris   

La Mancomunitat ha establit un servei de recollida d'estris voluminosos. Els usuaris del servei estan 

obligats a entregar els estris voluminosos prèvia cridada telefònica per a la seua retirada, en el dia, 

horari, la forma i lloc que se l’indique.   

Les condicions de lliurament podran ser modificades per motius d'interés públic d'acord amb les 

necessitats del servei.  

  

Article 30. Sensibilització i educació sobre gestió de residus municipals   

1. Amb la finalitat de promoure l'increment de la participació ciutadana en matèria de gestió de 

residus, així com per a incorporar en els hàbits quotidians comportaments responsables cap a la 

separació de residus en origen, la Mancomunitat de la Ribera Alta desenvoluparà, pels seus propis 

mitjans o a través de tercers, actuacions com ara:   

- Realitzar campanyes divulgatives i jornades de comunicació, educació i conscienciació social.   
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- Signar acords o convenis de col·laboració amb altres institucions per a millorar l'eficiència en 

la gestió dels residus municipals.   

- Fomentar l'economia social en gestió de residus.   

- Promoure la implantació de la recollida separada de residus en centres educatius i altres 

equipaments públics.   

- Col·laborar amb els informadors ambientals que tinguen com a objectiu principal informar i 

educar a la ciutadania sobre la correcta gestió dels residus, així com la prevenció, reutilització 

i recollida separada d'aquests.    

Aquestes actuacions dutes a terme pels informadors ambientals podran consistir en:   

- Desenvolupament d'activitats i tallers ambientals.    

- Visites a les escoles.   

- Visites a centres comercials i locals d'oci.   

- Reunions amb hotels i associacions d'empresaris.   

- Entrevistes amb els ciutadans a peu de carrer i en domicili.   

- Presència en jornades especials (fira de mostres, dia del medi ambient, etc.)  

- Campanyes publicitàries i de captació d'informació per a conéixer la realitat de les 

instal·lacions i infraestructures per a la recollida de residus.   

- Desenvolupar continguts en les seues pàgines web i aplicacions informàtiques, per a informar 

els ciutadans i altres usuaris de la correcta gestió dels residus.   

- Fomentar el consens i la participació activa dels agents econòmics, socials, ambientals i 

polítics implicats en la gestió dels residus mitjançant consorcis o altres fórmules d'associació, 

així com acords voluntaris amb sectors econòmics.   

  

Article 31. Contractació pública verda i social   

1. Amb l'objectiu de connectar la contractació pública i la implantació de pràctiques socialment 

responsables i respectuoses amb el medi ambient, la Mancomunitat de la Ribera Alta promourà la 

incorporació de criteris de justícia social, sostenibilitat ambiental i codi ètic en els contractes públics 

que es liciten en matèria de gestió de residus.   

2. En el moment de definir l'objecte del contracte, els òrgans de contractació hauran de tindre 

en compte el valor ambiental dels productes i serveis que necessiten contractar i, sempre que la 

relació qualitat-preu ho aconselle, hauran d'optar per aquells productes que tinguen millors 

característiques energètiques i mediambientals.    
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3. Aquests objectius ambientals de contractació verda hauran d'anar igualment encaminats a 

millorar la gestió dels residus produïts dins de la pròpia administració a través de la implantació, de 

manera obligatòria, de la recollida separada de residus, en les pròpies dependències municipals, així 

com en aquells espais públics que es troben subjectes a concessió administrativa.    

4. Així mateix, la Mancomunitat promourà l'adopció de mesures d'inclusió social i igualtat de 

gènere través de la inclusió en els plecs rectors de la contractació del servei, de clàusules de tipus 

social mitjançant les quals s'incentive, amb total salvaguarda dels principis de concurrència i igualtat 

de tracte, la contractació d'empreses socialment responsables que executen els contractes públics 

amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable i protecció de la salut 

laboral.   

5. En tots els contractes públics que siguen licitats, la Mancomunitat de la Ribera Alta haurà de 

garantir un nivell de competència adequat en el mercat i que la càrrega per a la hisenda pública no 

siga en general superior a la suportada amb les pràctiques de contractació pública actuals.   

  

  

  

TÍTOL IV. DE LES INSPECCIONS I EL RÈGIM SANCIONADOR  CAPÍTOL 

I. DEL SERVEI D'INSPECCIÓ   

  

Article 32. Servei d'inspecció  

De conformitat amb la legislació vigent, els agents de l'autoritat i resta de personal específicament 

designat per a les labors d'inspecció i vigilància podran dur a terme aquestes funcions.  

En l'exercici de les seues funcions, estan facultats per a inspeccionar el contingut de les bosses, poals 

contenidors i altres recipients en què es depositen els residus.  

No es recollirà la bossa o poal si s'evidencia pels operaris els següents suposats:   

- Si es detecta que hi ha impropis en les bosses o poals.  

- Si els residus es trauen fora del dia de recollida corresponent.  

- Si els bioresidus es trauen en una bossa no compostable, en cas de ser exigida.  

- Si el poal no es correspon amb la fracció a recollir aqueix dia.  
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CAPÍTOL II. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS  

SECCIÓ 1a. De les infraccions   

  

Article 33. Infraccions   

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

present ordenança així com aquelles altres que estiguen tipificades en la legislació estatal o 

autonòmica, reguladora de les matèries que s'inclouen, sense perjudici que els preceptes 

d'aquesta ordenança puguen contribuir a la seua identificació més precisa.   

2. Les infraccions tipificades en la present ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.   

  

Article 34. Classificació de les infraccions    

1. Les accions o omissions que contravinguen el que es disposa en la present ordenança tindran 

el caràcter d'infraccions administratives, sense perjudici del que a aquest efecte puga establir 

la normativa estatal i autonòmica en aquesta matèria. Aquestes infraccions es podran 

classificar en molt greus, greus o lleus.      

2. Es consideren infraccions molt greus:   

a) L'abandonament, abocament o eliminació incontrolats de residus perillosos, en el terme 

municipal de cadascun dels municipis en els quals la Mancomunitat preste el servei.  

b) L'abandonament, abocament o eliminació incontrolats en el terme municipal de qualsevol 

altre tipus de residus sempre que s'haja produït un mal o deterioració greu per al medi 

ambient o es troba lloc en perill greu la salut de les persones.   

c) Danyar els contenidors o qualsevol altre element del mobiliari urbà destinat a la recollida de 

residus.   

d) Abandonar cadàvers d'animals o la seua inhumació o incineració, sempre que s'haja posat en 

perill greu la salut de les persones o el medi ambient.   

e) Depositar en els contenidors calius o brases no apagats, o qualsevol altre residu calent, que 

poguera provocar combustió a l'interior del contenidor.    

f) Depositar en els contenidors de la via pública qualsevol tipus de residu perillós procedent 

d'activitat industrial, així com altres residus no contemplats en la present ordenança.   
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g) Qualsevol altra acció que la normativa estatal i autonòmica tipifique com de molt greu.   

3. Es consideren infraccions greus:   

a) L'abandonament, abocament o eliminació incontrolats de qualsevol tipus de residu no 

perillós, sense que s'haja produït un mal o deterioració greu per al medi ambient o s'haja 

posat en perill greu la salut de les persones.   

b) Abandonar o abocar residus o desaprofitaments, qualsevol que siga la seua naturalesa, 

proporció o quantitat, a les platges i zones de bany, així com llançar-los a la mar.   

c) Depositar directament en els espais públics qualsevol classe d'enderrocs o residus 

procedents d'obres de construcció, remodelació o demolició.   

d) Impedir les operacions de recollida, descàrrega i trasllat de residus, així com l'estacionament 

de vehicles en els llocs que impedisquen o dificulten el desenvolupament normal de les 

citades operacions.   

e) L'obstrucció a l'activitat de vigilància, inspecció i control de l'ajuntament, així com 

l'incompliment de les obligacions de col·laboració previstes en la present ordenança.    

f) Depositar els residus en els espais públics en les situacions d'emergència o força major en 

què s'altere o suspenga temporalment el servei de recollida.   

g) Entregar els residus domèstics a gestor no autoritzat.   

h) Abandonar, depositar, abocar o eliminar de manera incontrolada residus en els espais 

públics.   

i) Depositar mobles, grans electrodomèstics o estris en els contenidors destinats als residus 

domèstics perquè siguen retirats pels camions recol·lectors de la recollida domiciliària, així 

com en contenidors o sacs d'obra.   

j) Obstruir les labors d'inspecció, així com no subministrar la informació requerida de 

conformitat amb la present ordenança.    

k) La comissió d'alguna de les infraccions indicades en l'apartat 2 del present article quan, per 

la seua escassa quantia o entitat, no meresquen la qualificació de molt greus.    

l) Danyar o manipular amb mala fe els poals que usen els particulars en el sistema porta a porta.   

m) Qualsevol acció que la normativa estatal i autonòmica qualifique com a greu.  

4. Es consideren infraccions lleus:   

a) El retard en el subministrament de la documentació que calga proporcionar a l'administració 

d'acord amb el que s'estableix per aquesta llei o per l'altra normativa aplicable o per les 

estipulacions contingudes en les autoritzacions.   

b) La comissió d'alguna de les infraccions indicades en l'apartat 3 del present article quan, per 

la seua escassa quantia o entitat, no meresquen la qualificació de greus.   

c) Depositar els residus de xicoteta grandària, com ara burilles, corfes, xiclets, papers o 

qualsevol altre residu d'entitat similar anara dels elements de mobiliari destinats a tal fi.   
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d) Depositar els residus sense separar-los per fraccions o en contenidors o punts de recollida 

diferents als identificats per a cada fracció de residus o contravenint el que es disposa en el 

present reglament.   

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

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

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

h) Llançar o abandonar residus en la via pública o en llocs diferents als especificats per 

l'ajuntament.  

i) Manipular contenidors o el seu contingut així com bolcar o arrancar papereres o un altre 

tipus de contenidors o desplaçar-los fora de les seues ubicacions.   

j) Incomplir els horaris de depòsit i lliurament de residus.   

k) Traure els contenidors a la via pública per a la seua recollida pel servei públic en hores i llocs 

diferents als establits per l'ajuntament.    

l) Depositar els residus sense reduir el seu volum aprofitant al màxim la capacitat de les bosses 

i contenidors.   

m) Utilitzar els contenidors per a finalitats diferents als previstos en la present ordenança.   

n) La deficient presentació dels residus, ocasionant brutícia en els espais públics.   

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

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

  

Article 35. Prescripció de les accions   

1. Les infraccions lleus prescriuran a l'any, les greus als tres anys i les molt greus als cinc anys.    

2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a explicar-se des del dia en què la 

infracció s'haguera comés. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 345 de la Llei 

Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.   

3. En els supòsits d'infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar des 

del moment de la finalització de l'activitat o de l'últim acte amb el qual la infracció es 

consuma. En el cas que els fets o activitats constitutius d'infracció foren desconeguts per 

mancar de signes externs, aquest termini es computarà des que aquests es manifesten.   

4. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment 

sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l'expedient sancionador estiguera 

paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.   
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5. El procediment sancionador haurà de ser resolt i notificar-se la resolució que procedisca a 

l'interessat, en el termini màxim d'un any, des de la seua iniciació, produint-se la seua 

caducitat en la forma i manera previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques.   

6. No obstant l'anterior, l'instructor de l'expedient podrà acordar la suspensió del termini 

màxim per a resoldre quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes i exigides per a 

això en l'article 22 de la citada llei.   

   

SECCIÓ 2a. Mesures correctores. Sancions   

Article 36. Sancions    

1. Les infraccions tipificades en la present ordenança podran donar lloc a la imposició de les 

següents sancions, sense perjudici de les quanties que, amb caràcter bàsic, establisca la normativa 

estatal i autonòmica en la matèria.   

2. Excepte previsió legal diferent, les infraccions tipificades en la present ordenança hauran de 

respectar les següents quanties:   

a) Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.   

b) Infraccions greus: fins a 1.500 euros.   

c) Infraccions lleus: fins a 750 euros.   

  

Article 37. Obligació de reposar   

1. Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedisca, l'infractor haurà de reparar el mal 

causat reposant la situació alterada al seu estat originari.   

2. Si l'infractor no procedira a reparar el mal causat en el termini assenyalat, l'òrgan competent 

podrà acordar la imposició de multes coercitives.   

3. Així mateix, en cas d'incompliment, aquesta reposició podrà ser realitzada mitjançant 

execució subsidiària pel Mancomunitat de la Ribera Alta. Els costos originats per les actuacions a 

realitzar seran amb càrrec al subjecte responsable de la infracció exigint-li, en el seu cas, la 

indemnització que pertocara per danys i perjudicis causats.   
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Article 38. Multes coercitives   

1. Sense perjudici de la sanció que es poguera imposar, l'òrgan competent podrà acordar la 

imposició de multes coercitives conformement a l'article 103 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.   

2. La quantia de cadascuna d'aquestes multes no podrà superar un terç de la multa fixada per 

infracció comesa, sense que en cap cas puga superar els 300 euros.   

   

Article 39. Prescripció de les sancions   

1. Les sancions imposades per la comissió d'infraccions lleus prescriuran a l'any, les imposades 

per faltes greus als tres anys i les imposades per faltes molt greus als cinc anys.   

2. El termini de prescripció de les sancions començarà a explicar-se des de l'endemà a aquell en 

què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.   

3. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment 

d'execució, tornant a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa 

no imputable a l'infractor.   

  

Article 40. Publicitat de les sancions   

Quan existisquen raons d'interés públic que ho motiven, el Ple del Mancomunitat de la Ribera Alta 

podrà acordar la publicació, a través dels mitjans que considere oportuns, de les sancions imposades 

per la comissió d'infraccions greus i molt greus, una vegada que aquesta haja adquirit fermesa.    

  

Article 41. Competència i procediment sancionador   

1. Correspon a l'Alcaldia/Presidència la resolució dels expedients administratius sancionadors 

en exercici de la competència que li és atribuïda a tal fi per l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.   

2. La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats conformement a aquesta ordenança 

es duran a terme de conformitat al que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques i altra normativa que li siga aplicable. 
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Article 42. Responsabilitat per danys causats     

1. Amb independència de la sanció econòmica que es puga imposar mitjançant l'oportú 

procediment sancionador contra aquelles persones que incomplisquen el preceptuat en aquesta 

ordenança, l'autoritat municipal exigirà, en el seu cas, al causant d'una deterioració la reparació dels 

danys causats.   

2. L'ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons l'ordenança, haja 

d'efectuar el responsable, imputant-li el cost, degudament justificat, dels serveis prestats, i sense 

perjudici de les sancions que corresponguen.    

   

DISPOSICIONS FINALS  

Disposició final primera. Règim   

En tot allò no previst en la present ordenança s'estarà a allò que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases del règim local i Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la seua normativa complementària, així com 

en la normativa autonòmica i estatal, en matèria de recollida i tractament de residus i protecció de 

medi ambient, i especialment al que es disposa en la Llei 22/11, de 28 de juliol, de residus i sòls 

contaminats.   

Disposició final segona. Entrada en vigor   

Aquesta ordenança entrarà en vigor després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

(BOP) i una vegada transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local.   

Disposició final tercera. Competència   

La Presidència, en l'exercici de les seues competències podrà interpretar, aclarir i desenvolupar els 

articles de la present ordenança.   
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ANNEX I   

DEFINICIONS2   

Agent: Tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec 

de tercers, inclosos els agents que no prenguen possessió física dels residus.   

Àrea d'aportació: Qualsevol zona o àrea de la via pública, o d'altres llocs d'accés públic, en la qual se 

situen contenidors per a la recollida d'una o diverses fraccions i a la qual el ciutadà ha de desplaçarse 

per a depositar els seus residus municipals.    

Bioresidu: Residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentosos i de cuina procedents de llars, 

restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de venda al detall, així com residus 

comparables procedents de plantes de processament d'aliments.   

Canal HORECA (hostaleria, restauració i càtering): Conjunt d'establiments per al consum directe 

d'aliments fora de la llar, com  bars, restaurants, cadenes de menjar ràpid , menjadors d'empreses, 

d'hospitals, de col·legis, etc.,   

Comerciants o distribuïdors: Els agents econòmics dedicats a la distribució majorista o minorista, 

d'envasos o de productes envasats.   

Al seu torn, dins del concepte de comerciants, es distingeix:   

Comerciants o distribuïdors d'envasos: Els que realitzen transaccions amb envasos buits.   

Comerciants o distribuïdors de productes envasats: Els que comercialitzen mercaderies envasades, 

en qualsevol de les fases de comercialització dels productes.   

Compost: Esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic aerobi i termòfil de residus 

biodegradables recollits separadament. No es considerarà compost el material orgànic obtingut de 

les plantes de tractament mecànic biològic de residus mesclats, que es denominarà material 

bioestabilitzat.   

                                                           
2 Les definicions contingudes en aquesta ordenança han sigut redactades de conformitat amb el contingut de 

les definicions contemplades en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, la Llei 10/2000, 
de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana i la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus 

d'Rnvasos i el Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al Desenvolupament i 
Execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos.   

Aquells conceptes les definicions dels quals no han sigut establits per llei han sigut redactats de conformitat 
amb la definicions recollides en el Model d'Ordenança Marc de Recollida de Residus elaborat per la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), així com per les publicacions del Ministeri d'Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient.   
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Eliminació: Tot procediment dirigit, bé a l'emmagatzematge o a l’abocament controlat dels residus o 

bé a la seua destrucció, total o parcial, per incineració o altres mètodes que no impliquen recuperació 

d'energia, sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguen causar 

perjudicis al medi ambient.    

Envàs: Tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s'utilitze per a contindre, 

protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles 

acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Es consideren també 

envasos tots els articles d'un sol ús utilitzats amb aquesta mateixa fi.    

Es consideraran envasos els articles que s'ajusten a la definició esmentada anteriorment sense 

perjudici d'altres funcions que l'envàs també puga exercir, llevat que l'article forme part integrant 

d'un producte i siga necessari per a contindre, sustentar o preservar aquest producte durant tota la 

seua vida útil, i tots els seus elements estiguen destinats a ser usats, consumits o eliminats 

conjuntament.   

Es consideraran envasos els articles dissenyats i destinats a ser omplits en el punt de venda i els 

articles d'un sol ús venuts plens o dissenyats i destinats a l'ompliment en el punt de venda, a condició 

que exercisquen la funció d'envàs.   

Els elements de l'envàs i elements auxiliars integrats en ell es consideraran part de l'envàs al qual van 

units; els elements auxiliars directament penjats del producte o lligats a ell i que exercisquen la funció 

d'envàs es consideraran envasos, llevat que formen part integrant del producte i tots els seus 

elements estiguen destinats a ser consumits o eliminats conjuntament.    

Així mateix, queden incloses en el concepte d'envàs les bosses d'un sol ús entregades o adquirides en 

els comerços per al transport de la mercaderia pel consumidor o usuari final, i els articles d'un sol ús 

que s'utilitzen amb la mateixa finalitat que els envasos.3   

Envasadors: Els agents econòmics dedicats tant a l'envasament de productes com a la importació o 

adquisició en altres Estats membres de la Unió Europea de productes envasats, per a la seua posada 

en el mercat.   

Envàs lleuger: Aquell que presenta una baixa relació pes/volum. Està fonamentalment constituïda 

per botelles i pots de plàstic, plàstic film, llandes i brics, cartó per a begudes o altres envasos mixtos.  

Envàs usat: Tot envàs reutilitzable que, una vegada consumit el producte en ell contingut, siga 

                                                           
3 Safates, plats, gots, coberts i qualsevol altre article d'un sol ús que s'empre, principalment en hostaleria i restauració, per 

a subministrar el producte i permetre o facilitar el seu consum directe o utilització (Article 2.1 del Reial Decret 782/1998, 

de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al Desenvolupament i Execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos 

i Residus d'Envasos).   
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susceptible de ser reintegrat pel seu posseïdor en el mateix procés econòmic per al qual va ser 

concebut o dissenyat.   

Fracció orgànica: Comprén els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment en 

les cuines en la manipulació, preparació i consum del menjar i també els residus provinents de 

generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, hotels, grans superfícies, etc. També 

s'inclouen en aquesta categoria els residus de podes. El contingut de residus impropis (això és, no 

matèria orgànica) inclosos en aquesta fracció serà com a màxim d'un 10%.   

Gestió de residus: La recollida, el transport i tractament dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes 

operacions, així com el manteniment posterior al tancament dels abocadors, incloses les actuacions 

realitzades en qualitat de negociant o agent.   

Gestor de residus: Persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o 

comunicació que realitze qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, siga o no 

el productor d'aquests.   

Negociant: Tota persona física o jurídica que actue per compte propi en la compra i  posterior venda 

de residus, inclosos els negociants que no prenguen possessió física dels residus.   

Pila: Font d'energia elèctrica obtinguda per transformació directa d'energia química i constituïda per 

un o diversos elements primaris (no recarregables).     

Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana: Instrument director i coordinador de totes les 

actuacions que es realitzen en la Comunitat Valenciana en matèria de gestió de residus, sent la seua 

finalitat garantir el compliment dels objectius establits en aquesta llei. El PIRCV té naturalesa de pla 

d'acció territorial de caràcter sectorial.   

Posseïdor de residus: El productor de residus o una altra persona física o jurídica que estiga en 

possessió de residus.   

Preparació per a la reutilització: Operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o 

reparació mitjançant les quals productes o components de productes que s'hagen convertit en 

residus es preparen perquè puguen reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia.   

Prevenció: Conjunt de mesures destinades a evitar la generació de residus o a aconseguir la seua 

reducció, o la de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants presents en ells.    
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Principi de jerarquia dels residus: Les administracions competents, en el desenvolupament de les 

polítiques i de la legislació en matèria de prevenció i gestió de residus, aplicaran per a aconseguir el 

millor resultat ambiental global, la jerarquia de residus pel següent ordre de prioritat: a) Prevenció;  

b) Preparació per a la reutilització; c) Reciclatge; d) Un altre tipus de valorització, inclosa la valorització 

energètica; i e) Eliminació. No obstant això, si per a aconseguir el millor resultat mediambiental global 

en determinats fluxos de residus fora necessari apartar-se d'aquesta jerarquia, es podrà adoptar un 

ordre diferent de prioritats prèvia justificació per un enfocament de cicle de vida sobre els impactes 

de la generació i gestió d'aqueixos residus, tenint en compte els principis generals de precaució i 

sostenibilitat en l'àmbit de la protecció mediambiental, viabilitat tècnica i econòmica i protecció dels 

recursos, així com el conjunt d'impactes mediambientals sobre la salut humana, econòmics i socials   

Productor de residus: Qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual produïsca residus 

(productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectue operacions de tractament previ, de 

mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició d'aqueixos residus. 

En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspecció en les instal·lacions 

frontereres es considerarà productor de residus al representant de la mercaderia, o bé a l'importador 

o exportador d'aquesta.   

Punt Net o Ecoparc: Centre d'aportació i emmagatzematge selectiu de residus de competència 

municipal que no són objecte de recollida domiciliària i tenen l'objectiu de facilitar la gestió correcta 

de les fraccions no ordinàries. Aquestes instal·lacions són principalment per a ús de particulars i 

xicotets comerços d'acord amb les especificacions de les corresponents ordenances municipals.   

Reciclatge: Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats 

de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol 

altra finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la 

transformació en materials que es vagen a usar com a combustibles o per a operacions de farciment.   

Recollida: Operació consistent en l'apilament de residus, inclosa la classificació i emmagatzematge 

inicials per al seu transport a una instal·lació de tractament.   

Recollida porta a porta: Sistema de recollida separada dels residus municipals que es fonamenta en 

què els posseïdors dels residus (ciutadans, comerços, etc.) efectuen la segregació de les diferents 

fraccions dels residus en origen, però en lloc de depositar-les en uns contenidors que de manera 

permanent romanen en la via pública, les diferents fraccions són recollides directament en el punt 

de generació, mitjançant bosses o un altre mitjà definit per la Mancomunitat d'acord amb un 

calendari establit.   

Recollida separada: La recollida en la qual un flux de residus es manté per separat, segons la seua 

naturalesa, per a facilitar el seu tractament específic.   



  

  

  

32   

   

Recuperadors de residus d'envasos i envasos usats: Agents econòmics dedicats a la recollida, 

classificació, emmagatzematge, condicionament i comercialització de residus d'envasos per a la seua 

reutilització, reciclatge i altres formes de valorització.   

Residu: Qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutge o tinga la intenció o l'obligació 

de rebutjar.   

Residu d'envàs: Tot envàs o material d'envàs del qual es desprenga el seu posseïdor o tinga l'obligació 

de desprendre's en virtut de les disposicions en vigor.   

Residus comercials: Aquells generats per l'activitat pròpia del comerç, a l'engròs i al detall, dels 

serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis.   

Residus d'aparells elèctrics o electrònics: Aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, 

components, consumibles i subconjunts que els componen a partir del moment en què passen a ser 

residus.   

Residus de construcció i demolició d'obra menor: Qualsevol residu que es genere en una obra de 

construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de 

senzilla tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, que no supose alteració del volum, de l'ús, 

de les instal·lacions d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals i que no precisa de projecte signat 

per professionals titulats.    

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

Tindran també la consideració de residus domèstics els similars als anteriors generats en comerços, 

serveis i indústries.   

Residus industrials: Els resultants dels processos de fabricació, de transformació, d'utilització, de 

consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial, excloses les emissions a 

l'atmosfera regulades en la Llei 34/2007, de 15 de novembre.   

Residus municipals5: Seran residus de competència municipal:   

a) Els residus domèstics   

b) els residus comercials no perillosos quan així ho establisca l'ajuntament d'acord amb el que 

es preveu en la present ordenança.   

Residu perillós: Aquell que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en 

l'Annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, així com aquell que puga  
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aprovar el govern de conformitat amb el que s'estableix en la normativa europea o en els convenis 

internacionals dels quals Espanya siga part, així com els recipients i envasos que els hagen continguts.   

Residus sanitaris assimilables a domèstics: Són els generats com a conseqüència de les activitats 

sanitàries prestats en centres sanitaris, com ara hospitals, clíniques i sanitaris, consulta de 

professionals liberals, centres sociosanitaris, centres veterinaris, etc., que no tenen la qualificació de 

perillosos i que, d'acord amb la normativa, no exigisquen requisits especials de gestió.   

Reutilització: Qualsevol operació mitjançant la qual productes o components de productes que no 

siguen residus s'utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per a la qual van ser concebuts.   

Tractament: Les operacions de valorització o eliminació, inclosa la preparació anterior a la 

valorització o eliminació.   

Unitats comercials: Aquelles dependències dels mercats destinades a la venda al públic i a la 

prestació de serveis remunerats de caràcter empresarial o professional, qualsevol que siga el seu 

titular i amb independència del caràcter que posseïsquen: locals, casetes, etc.   

Valorització: Qualsevol operació el resultat principal de la qual siga que el residu servisca a una 

finalitat útil per substituir a altres materials que d'una altra manera s'haurien utilitzat per a complir 

una funció particular, o que el residu siga preparat per a complir aqueixa funció en la instal·lació o en 

l'economia en general.     

Voluminosos: Aquells residus que es generen en les llars que presenten característiques especials de 

volum, pes o grandària que dificulten la seua recollida a través del sistema de recollida ordinària.   
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ANNEX II   

LLISTA ENUNCIATIVA DELS RESIDUS A DEPOSITAR EN CADASCUN DELS CONTENIDORS  

La present llista s'anirà actualitzant a mesura que s'actualitze la normativa d'aplicació  

I. Vidre   

- Pots i botelles de vidre de qualsevol color   

- Pots de cosmètica i perfumeria   

- Flascons de conserves   

- Articles de vidre, excepte espills i vidre flotat   

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

- Revista i periòdics   

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

- Caixes de cartó   

- Bosses de paper   

- Oueres de cartó   

III. Envasos lleugers   

- Llandes de conserves d'acer o alumini   

- Llandes de begudes d'acer o d'alumini   

- Safates i embolcalls d'alumini   

- Tapes, taps, xapes de botelles   

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

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

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

- Oueres de plàstic   

- Pots de plàstic de productes d'higiene personal, com ara cremes, gel de bany, pasta de dents   

- Pots de plàstic de productes de neteja domèstica, com ara detergents, lleixiu, suavitzants   

- Bosses de plàstic   

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

IV. Fracció orgànica   

- Restes de menjar i restes de preparació del menjar   

- Pells i restes de fruita i verdura   

- Ossos i restes de carn   

- Espines i restes de peix, així com closques i petxines de marisc   
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- Corfes d'ou i pells i corfes de fruita seca   

- Restes de menjar i menjar en mal estat   

- Restes de pa   

- Pòsit de café i restes d'infusions   

  

  

- Residus de paper   

- Paper de cuina brut   

- Tovallons de paper brutes   

- Mocadors de paper   

- Rams marcits, flors i fulles seques, així com males herbes, gespa, xicotetes branques de poda 

i fullaraca.   

- Materials compostables: Borses compostables o altres materials compostables.   

- Altres materials:  

• Taps de suro   

• Serradures   

• Estelles i encenalls de fusta natural   

• Excrements d'animals domèstics sense llits ni arenes absorbents   

• Escuradents i pals de gelat, escuradents de menjar xinés o de cuinar *pinchos, etc.   

V. Fracció resta4   

- Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per a les oïdes, discos mamaris, 

tovalloletes humides, fil dental, xicotets residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, 

benes, gases, cotó, etc.)   

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

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

- Plats, tasses i altres elements de ceràmica  

- Burilles i cendra de cigarrets  

- Cendra de ximeneres o estufes  

- Fotografies, targetes de crèdit o similars.   

- Tots aquells residus que no estiguen subjectes a recollida separada.    

   

                                                           
4 Aquesta relació s'adaptarà al model de gestió implantat en el municipi, que podrà considerar el lliurament i gestió de certs 

fluxos (com ara joguets, parament i altres objectes plàstics i metàl·lics) a través, per exemple, de punts nets.   
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