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INSTRUCCIONS DEL SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE 
L’AJUNTAMENT DE CARCAIXENT PER LA RECOLLIDA EN MODALITAT 5. “CONTENIDORS 

TEMPORALS”. 
 
 
1. OBJECTE DEL SERVEI 
 
El servei té per objecte la recollida selectiva de residus en diferents modalitats, dels residus 
orgànics (FORM), fracció resta, envasos lleugers, paper i cartó, bolquers i producte d'higiene 
íntima i vidre, així com el transport dels residus als centres de tractament autoritzats, en les 
entitats locals pertanyents a la Mancomunitat de la Ribera adherides al servei. 
 
Aquest servei s'implanta tenint en compte el marc legal i estratègic per a la gestió integral de 
residus que es regula en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat 
Valenciana, en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, en la normativa estatal així 
com en la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre sobre residus, que ofereix un marc de 
mesures a mitjà i llarg termini amb les quals aconseguir una economia circular basada en la 
reducció de la producció de residus i la seua utilització com a recursos.  
 
Amb aquest objectiu, la Mancomunitat ha adoptat diferents mesures destinades al fet que el 
servei complisca amb aquestes exigències, entre les quals es troben l'elaboració d'un reglament 
del servei de recollida i transport de residus domèstics, al qual estarà subjecte el servei, 
l'aprovació d'uns plecs que contemplen diferents mesures que afavoreixen la separació en 
origen dels residus, mesures de prevenció i control del servei, així com la selecció de personal 
destinat a realitzar les labors d'educació ambiental. 
 
El servei és prestarà en les entitats locals membres de la Mancomunitat de la Ribera Alta que 
expressament s’adherisquen, mitjançant acord plenari del seu respectiu ajuntament, assumint 
les obligacions establertes en les presentes instruccions del servei mancomunat. 
 
L'entitat local podrà triar entre les diferents modalitats que preveu el servei: modalitat porta a 
porta, modalitat contenització i modalitat combinada dels dos anteriors, la modalitat que estime 
més adequada als seus interessos. 
 
2. OBJETIUS   
 
a) Garantir amb el contracte del servei de recollida selectiva dels residus, la segregació de la 
FORM, el paper i el cartó, el vidre, els envasos lleugers i la fracció resta dels residus domèstics i 
dels residus comercials assimilables a domèstics, a més dels bolquers i productes d’higiene 
íntima. 
 
b) Assolir els objectius que es recullen en els instruments normatius, en concret, el Pla Integral 
de Residus de la Comunitat Valenciana 2019-2022 (PIRCVA) que preveu el següent: 
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Reciclatge de residus domèstics: 

 
A 31 de desembre de 2020, el 65% de reciclatge sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2021, el 66% de reciclatge sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2022, el 67% de reciclatge sobre la totalitat de residus produïts. 
 

Generació total de rebuig no valoritzable amb destinació a abocador siga: 
 
A 31 de desembre de 2020, el 35% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2021, el 34% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2022, el 30% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
 
c) Oferir un sistema de recollida selectiva de residus que s’adapte a les exigències que s’han 
d’establir pels municipis segons el PIRCVA. 
 
d) Proveir als municipis de la figura de l’educador ambiental que han de disposar abans de l’1 de 
gener de 2021, per a donar un servei de proximitat a la ciutadania, el comerç i les empreses 
sobre les millores practiques en matèria de gestió de residus. 
 
e) Informar dels percentatges de recollida d’impropis per a cada ajuntament, per a la imposició 
de possibles penalitats o gratificacions per part de les plantes de tractament, entitats polítiques 
o normes europees.  
 
f) Determinar el grau de sensibilització de cada municipi, per a mesurar l’eficàcia del servei i 
l’adopció de possibles mesures correctores. 
 
g) Tendir a la identificació dels usuaris per al compliment de polítiques econòmiques i fiscals 
imposades en favor de la recollida selectiva en origen en favor de la ciutadania, com el pagament 
per generació. 
 
3. ÀMBIT TERRITORIAL 
 
El servei es prestarà en el terme municipal de Carcaixent. La recollida serà mitjançant la 
modalitat de contenidors temporals en els terme municipal, la qual cosa inclou les 
urbanitzacions i disseminats, podent-se modificar tant l’àrea de la recollida, la ubicació i la 
quantitat dels contenidors al llarg de la durada del servei, ajustant-se el cost a les noves 
condicions, prèvia sol·licitud a la Mancomunitat i acceptació de l’empresa. 
 
Queda exceptuada de l’àmbit temporal d’esta modalitat de recollida dels residus el terme 
municipal de Carcaixent ubicat en la vall d’aigües Vives, per al qual, el sistema serà el de porta a 
porta segons l’acord plenari adoptat per este Ajuntament de data 22 de juliol de 2020. 
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4. PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 
Els serveis a prestar seran els següents: 
 
1. Servei de recollida i transport a planta de tractament de fracció resta o rebuig no 
 reciclable. 
2. Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó. 
3. Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers. 
4. Servei de recollida i transport a planta de tractament de matèria orgànica (bioresidus). 
5. Servei de recollida i transport a planta de tractament de vidre. 
6. Servei de recollides especials 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. 
7. Servei neteja de Contenidors Temporals (CT ) i Contenidors Fixes (Contenidors Fixes). 
8. Servei de manteniment de contenidors. 
9. Servei de trasllat i reubicació de contenidors i altres treballs afins. 
10.  Servei de recollides especials en actes publics, mercat al carrer, recollida de poda 
municipal, falles, festes i esdeveniments.  
 
5. MODALITAT DE RECOLLIDA 
 
L’Ajuntament de Carcaixent té prevista la recollida del servei segons el MODEL 5 del servei que 
preveu la recollida dels residus de les fraccions indicades en l’anterior punt 4 mitjançant el 
“sistema que indique l'ajuntament, donades les característiques del municipi”, sent en concret 
les següents:  
 
MODEL 5. AJUNTAMENT CARCAIXENT: SISTEMA DE RECOLLIDA CONTENIDORS TEMPORALS 
(CT). 
 

DESCRIPCIÓ GENENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MODEL CARCAIXENT 

 
1. Donada la singularitat del municipi de Carcaixent, es desenvoluparà un model amb 
recollida i transport de residus per fraccions diferenciades, en el qual, en el nucli urbà i zona de 
Cogullada serà un sistema de contenidors temporals (CT). En la resta del municipi, serà 
mitjançant contenidors fixos (CF) en el carrer.  
2. L’empresa encarregada del servei de recollida de residus és qui ha de disposar els 
mitjans materials i personals per la distribució i recollida dels contenidors, i fer-se càrrec de 
mantindre’ls en bon estat i correcte funcionament. 
3. Tanmateix, s'ha de fer càrrec dels contenidors íntegrament, incloent la seua neteja, 
reparació, substitució per qualsevol causa, etc. i tot allò descrit amb anterioritat en l’apartat 2.1. 
Objectiu genèric d’obligar compliment. 
4. La freqüència de recollida per al municipi de Carcaixent serà:  
 

 
SISTEMA DE 
RECOLLIDA 

FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA 

ORGÀNICA RESTA EELL P/C VIDRE 
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CONTENIDORS 
TEMPORALS 

3 
dies/setmana 

7 
dies/setmana 

2 
dia/setmana 

1 
dia/setmana 

1  
dia/setmana 

CONTENIDORS FIXOS 
(CF) 

3 
dies/setmana 

3 
dies/setmana 

1  
dia/mes* 

1  
dia/mes* 

1  
dia/mes* 

REFORÇ DIÜRN PaP 
EE.LL. ACTIVITATS 

ALIMENTÀRIES 

 
- 

 
- 

 
3 

dies/setmana 

 
- 

 
- 

REFORÇ PaP VIDRE 
HORECA 

- - - - 3 
dies/setmana 

 
*La recollida es farà una vegada al mes i, a més a més, sempre que el contenidor supere 

 el 80% de la seua capacitat. La freqüència de recollida dels mesos de setembre a març, 
 tots dos inclosos, es realitzarà cada 15 dies. 

 
5. Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció restà. 
6. El servei de reforç Porta a Porta, de la fracció d’EE.LL., es realitzarà a les activitats 
alimentaries en horari diürn, les activitats estaran inscrites prèviament en un llistat que es podrà 
actualitzar setmanalment.  
7. El servei de reforç Porta a Porta, de la fracció vidre, a les activitats HORECA serà en horari 
diürn i es prestarà a totes les activitats HORECA que estiguen legalment en funcionament en la 
actualitat i les que es donen d’alta en el futur. 

 

SISTEMA DE RECOLLIDA MITJANÇANT CONTENIDORS TEMPORALS (CT) 

 
1. L'horari en el qual ha de realitzar-se la distribució dels contenidors per al seu ús és des 
de les 18:30h fins a les 20:00h. L'interval horari mínim durant el qual els usuari poden fer ús dels 
contenidors, i per tant, els contenidors han de romandre disponibles als carrers per al seu ús, és 
des de les 20:00h fins a les 23:30h. A partir de les 23:30h es pot iniciar la recollida de residus pel 
mètode plantejat per l'empresa. Abans de les 06:00h del dia posterior a la distribució dels 
contenidors, els contenidors hauran d’estar recollits, no deixant cap element de contenidor al 
carrer. La capacitat de cadascú dels contenidors serà 360 litres per a cadascuna de les fraccions. 
2. L’empresa deurà de subministrar els contenidors de la fracció orgànica amb tapes o 
sobretapes de color marró amb reducció de grandària respecte de la tapa ordinària, i la tapa 
més gran, en cas que n’hi haja, no haurà d’estar accessible o haurà d’estar tancada per a la 
ciutadania. 
3. En el cas de que el municipi, sol·licite a la Mancomunitat l’increment de la freqüència de 
recollida d'alguna de les fraccions, l'empresa deurà d’acceptar aquest increment de la 
freqüència i rebrà en contraprestació la part del cost econòmic corresponent. Aquest increment 
de la freqüència serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a 
eixa fracció. Per tant, les empreses han de reflectir en les seues ofertes el cost unitari referit a 
la recollida per a cada fracció de residu, per separat per al sistema contenidors temporals i per 
al sistema de contenidors fixos (CF). 
4. Es recolliran les bosses situades fora dels contenidors ubicats a la via pública en el mateix 
moment que s’estiguen buidant i es deixarà l’entorn totalment net. 
5. Establiments de gestió publica o publica-privada on s'ha de realitzar la recollida i 
transport de residus. Es realitzarà mitjançant contenidors de 360 litres, que els establiments 
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custodiaran en l’interior de les seues instal·lacions. Els utilitzaran durant el dia i els trauran al 
carrer en l’horari ordinari de repartiment de contenidors. En eixe punt (on els establiments 
hauran tret els contenidors), els operaris del servei deixaran els contenidors buits. A manera 
informativa es relaciona el llistat dels establiments: 

a. Oficines municipals. 
b. Instal·lacions esportives. 
c. Centre Integral de Majors 
d. Residència de Majors Aigües Vives. 
e. Centre de dia. 
f. Mercat municipal. 
g. Col·legis i Institut. 
h. Centre de Salut. 

6.  La prestació del servei serà tots els dies de l'any excepte el dia 24 i 31 de desembre. 
 

SISTEMA DE RECOLLIDA MITJANÇANT CONTENIDORS FIXOS (CF). 

 
1. Sistema per a la recollida dels residus generats a les urbanitzacions, disseminat, punts 
d'extraradi del nucli urbà, polígon industrial, en algunes instal·lacions municipals i en la neteja 
viària. 
2. L’ubicació, nombre i tipologia dels contenidors estarà en l’Annexe 3.  
3. Les fraccions resta i orgànica es recollirà mitjançant camió compactador de càrrega 
posterior entre les 23:00 i les 06:00h. El volum dels contenidors serà de 800 a 1.000 litres per a 
cadascuna de les fraccions. Aquesta fracció s’arreplegarà 6 dies a la setmana, excepte en el 
disseminat i les urbanitzacions, que en el període estival serà recollida els 7 dies de la setmana. 
4. L’empresa es farà càrrec de la substitució de les tapes o sobretapes dels contenidores 
de la fracció orgànica per unes tapes o sobretapes de color marró amb reducció de grandària 
respecte de la tapa ordinària, i la tapa més gran, en cas que n’hi haja, no haurà d’estar accessible 
o haurà d’estar tancada per a la ciutadania. 
5. L’horari per a la recollida de les fraccions envasos lleugers i paper i cartó i vidre serà 
diürna, a partir de les 08:00 h. El tipus de contenidor per a aquestes fraccions serà iglú de 3.000 
a 4.000 litres de capactitat i càrrega superior.  
 

RECOLLIDES ESPECIAL EN ACTES PÚBLICS, MERCAT AL CARRER, RECOLLIDA DE PODA 

MUNICIPAL, FALLES, FESTES I ESDEVENIMENTS 

 
1. Mercat de carrer 

a. 52 recollides anuals (1 recollida per setmana) 
b. El servei es prestarà en la modalitat de contenidors temporals (CT) i/o custodia, amb 

la  condició que permetrà la recollida i transport de les fraccions valoritzables per separat  
 i, finalitzada la neteja de la zona de mercat, no quedaran contenidors en la via pública. 
2. Recollida de restes vegetals (poda, etc.). 

a. Fins un màxim de 800 Tn per any, mitjançant camió de 40 Tn autocàrrega - polp, a 
demanda de l’ajuntament. La recollida es realitzarà en dependències municipals (finca 
rústica) on els serveis municipals faran acopio de la fracció fins arribar a les 40 Tn i 
completar així, un viatge. 

3. Falles 
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a. Es facilitarà un punt d’aportació a cada comissió fallera (actualment 13), amb 
contenidors per a la recollida de les fraccions envasos, vidre, cartró, biorresidus i resta. 
b. El fem serà recollit tots els dies de falles (habitualment 7 dies, pot variar en 1 o 2 dies 
depenent de l’any). 

4. Fira Modernista 
a. Conjuntament amb l’organització de la fira es determinaran 15 punts de recollida 
entre els carrers on es concentra la fira. 
b. S’utilitzaran contenidors de 360 l de capacitat o semblant i de totes les fraccions, 
atenent a les previsions de generació en cada zona. Estaran en la via pública tot el dia 
per a ser utilitzats pels visitants de la fira, els firaires i el servei de neteja viària. Aquests 
contenidors seran retirats i reposats totes les nits que dure la fira (habitualment 5 dies). 

5. Altres esdeveniments 
Festes escolars, de carnestoltes, exhibicions esportives, concerts, etc. El servei a 
demanda consistirà en: 
a. Subministrament de contenidors (a triar el nombre de contenidors) de totes les 
fraccions, segons els residus esperats per la tipologia de l’acte a realitzar, fins a un màxim 
de 15 contenidors . 
b. La quantitat de serveis a incloure en el contracte es de 50 serveis anuals a demanda. 
Caldrà que es determine el preu unitari per a que, en cas d’esgotar els serveis inclosos 
en el contracte, es puga conèixer el preu per a serveis addicionals . 

 
MITJANS MATERIALS: CONTENERITZACIÓ 
 
1. Els contenidors utilitzats en el servei  són de les següents característiques: 
 

a. Càrrega posterior de 360 litres per a cadascuna de les fraccions. 
b. Càrrega posterior de 800 a 1.000 litres per a cadascuna de les fraccions. 
c. Càrrega superior de 3.000 a 4.000 litres per a les fraccions envasos lleugers i 

 paper/cartó 
 
ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS 
 
1. L’adjudicatària haurà d’aportar el nombre de contenidors de 360 litres de capacitat 
 indicat en l’annexe 3.  
2. Els contenidors de 360 litres de capacitat seran propietat de l’adjudicatari. 
3. L’adjudicatària haurà d’aportar el nombre de contenidors fixos necessaris fins 
 completar l’existència indicat en  l’annexe 3. 
4. Els contenidors fixos seran propietat de l’Ajuntament de Carcaixent  
5. L’empresa contractista haurà de reposar els contenidors de 1.100 litres que no 
 estiguen operatius en el moment d’inici del contracte. Aquesta reposició es durà a 
 terme amb la supervisió de la Mancomunitat. 
6.  El licitador haurà de col·locar, en els contenidors de totes les fraccions, informació 
 sobre l’ús i els productes admissibles en cada tipus de contenidors depositats 
 mitjançant icones o pictogrames en els mateixos que facilitarà la Mancomunitat.  
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6. DURACIÓ DEL SERVEI  
 
El termini total d'execució de la prestació serà de SIS (6) anys, i podrà ser objecte de pròrroga, 
per períodes anuals i fins a un màxim de QUATRE (4) anys. 
 
Existix una fase d’implantació del servei als efectes de termini per a que l’adjudicatari es dote 
dels mitjans necessaris per a dur a terme el sistema de recollida d’acord en les previsions 
contingudes en el PPTP i estudis de viabilitat, expirarà el dia 9 de gener de 2021. La prestació del 
servei deurà de començar el dia 10 de gener de 2021 en els termes previstos en el PPTP i PCAP. 
  
Prèviament a l’inici efectiu de la prestació del servei, l’empresa contractista haurà d’haver dut a 
terme el procés d’implantació i la redistribució i/o retirada de contenidors de la via pública 
 
Els contenidors retirats s’hauran d’emmagatzemar on indique la Mancomunitat, i s’haurà de dur 
a terme una revisió exhaustiva del seu estat, per tal de valorar quins contenidors es poden 
mantindre en stock pel municipi, per a ser utilitzats pel municipi i quins s’hauran de destinar a 
un centre de tractament. L’adjudicatari elaborarà un estudi al respecte. 
 
 
7. IMPORT DEL SERVEI MANCOMUNAT 
 
S’elabora un cost estimat del servei de recollida, que serà modificat a la baixa, segons l’import 
oferit per l’adjudicatària resultant de la licitació del servei.  
 
1. MODEL 5. TOTES FRACCIONS EN RECOLLIDA ESPECIFICADA PER L’AJUNTAMENT: el preu s’ ha 
obtingut a partir de l’estudi de viabilitat realitzat e informes tècnics elaborats al respecte.  
 

Capítol Cost (€) 
Total execució material/any 770.341,99 
        Despeses generals (13%) 100.144,46 
        Benefici industrial (6%) 46.220,52 
Total execució contracte/any 916.706,97 
         IVA (10%) 91.670,70 
Total 1.008.377,66 

 
Aquest cost es repartirà, segons els seus habitants, sent d’aplicació les dades publicades per 
l’Institut Nacional d'Estadística (INE), referides al padró d’habitants dels municipis a data 1 de 
gener de cada any.  
 
2. Costos dels serveis inherents a la prestació de recollida de residus que a continuació es 
detallen. Estos costos s’ajustaràn a les despeses que es generen en cada moment segons la 
càrrega de treball.  
 

- Tècnic d’inspecció i control del servei de recollida 
- Educadors ambientals. 
- Sistema informàtic de control del servei 
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- Material de sensibilització ambiental. 
- Altres despeses de gestió. 

 
S’acompanya como document Annexe I a estes instruccions informe econòmic elaborat sobre 
les despeses de gestió abans indicades. 
 
3. La suma dels dos punts anteriors serà l’import a liquidar per la Mancomunitat. Però per al 
càlcul del cost o benefici real del servei per a l’ajuntament, caldrà tindre en compte el posterior 
retorn de les operacions de gestió de residus d’EELL, paper i cartó i vidre d’ECOEMBALAJES 
ESPAÑA, S.A. i  ECOVIDRIO, el qual s’estima en 12,20 €/habitant, per terme mig.  
 
L’Ajuntament haurà de consign 
ar en els seus pressupostos les aportacions que han de realitzar a la Mancomunitat. Aquestes 
aportacions tindran, a tots els efectes, la consideració de pagaments obligatoris i preferents. 
 
 
 
8. NORMES DE GESTIÓ 
 
Les aportacions a la Mancomunitat se satisfaran mitjançant una quota corresponent a cadascun 
dels ajuntaments adherits al servei, en funció del nombre d'habitants, i contenidors, amb una 
periodicitat mensual i prèvia presentació pel contractista de la corresponent factura. 
 
La quota es girarà al número de compte que l’ajuntament assigne a aquests efectes. El pagament 
de la quota haurà d’estar domiciliada necessàriament. A efectes de la realització de la 
fiscalització de la factura corresponent per part de cadascun dels Ajuntaments, es passarà la 
liquidació  per part de la Mancomunitat 15 dies abans de ser carregada en el compte bancari 
designat a l’efecte. 
 
Pel que fa a les fraccions d’EELL, paper i cartó i vidre, els ajuntaments dels municipis adherits al 
servei podran optar: 
 

a) Per facturar i cobrar directament d’ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. i ECOVIDRIO l'import 
corresponent a les compensacions per la realització d'operacions de gestió de residus, 
segons l'establert en el conveni marc entre la Generalitat Valenciana i l'entitat citada. 
 

b) O bé delegar la facturació i cobrament d’ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. i ECOVIDRIO en 
la Mancomunitat. En aquest últim cas, la Mancomunitat procedirà anualment a efectuar 
la liquidació i transferència dels imports corresponents a cada ajuntament. 
 

En ambdós casos, la Mancomunitat descomptarà un 8% de la quantitat resultant de la liquidació 
(facturació a ECOEMBES) en concepte de despeses de gestió. Aquest percentatge podrà ser 
ajustat en el futur, a l'alça o a la baixa, per la Mancomunitat, prèvia conformitat explícita de cada 
ajuntament. 

 
La quota, que s’ingressarà mensualment, serà regularitzada a final de l’any, amb els costos reals 
que haja generat el servei. Del resultat del cost del servei es donarà compte en la comissió del 
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seguiment a què es refereix l’apartat següent. El saldo resultant s’ajustarà, a l’alça o a la baixa, 
en la quota de l’exercici següent. 
 
 
9. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVEI 
 
Per a assegurar el bon funcionament de les activitats que comporta aquest servei, es constituirà 
una comissió de seguiment amb representants dels ajuntaments adherits.  
 
Entre les seues funcions figurarà dirimir sobre els aspectes i incidències del servei que es puguen 
suscitar durant la seua execució, així com l’estudi i proposta de realització de costos o activitats 
no previstos.  
 
La Mancomunitat facilitarà a l’Ajuntament la informació relativa al servei de recollida i transport 
de RSU  que s’execute en el seu terme municipal per al bon funcionament del servei (informació 
sobre les rutes de recollida, punts de contenidors PiL, contenidors fixes, etc...) 
 
 
10. REGLAMENT DEL SERVEI 
 
La Mancomunitat ha elaborat un reglament del servei de recollida i transport de residus que 
regirà el servei, recollint les previsions de la legislació comunitària, estatal i autonòmica en vigor, 
amb la finalitat de regular les relacions del servei amb la ciutadania. 
El reglament aborda el següent: 
El Títol I recull les disposicions generals de caràcter directiu que permeten, tant als òrgans 
competents com als particulars, la seua correcta aplicació a través de la delimitació del seu 
objecte, àmbit d'aplicació i definicions dels conceptes que es contemplen posteriorment al llarg 
de l'articulat.  
El Títol II regula els tipus de servei de recollida, sent comú a tots dos la separació pels ciutadans 
i usuaris dels residus en diferents fraccions per a afavorir el reciclatge i el compliment del principi 
de jerarquia.  
El Títol III aborda el foment i la transparència en matèria de reciclatge, introduint-se la regulació 
de les diferents actuacions per al foment, la sensibilització i l'educació sobre recollida separada 
de residus. Cal destacar que, de conformitat amb els objectius perseguits per la Directiva 
2008/98/CE, així com per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el referit 
Títol III de l’ordenança introdueix les disposicions que van encaminades al foment de la 
prevenció, la reutilització i la recuperació dels residus.  
Finalment, el Títol IV aborda la inspecció i sanció, incardinant-se totes dues potestats en la Llei 
22/2011, de 21 d'abril de Residus i Sòls Contaminats. 
 
11. SERVEIS EXTRAORDINARIS I INCIDÈNCIES DEL SERVEI 
 
Les incidències que es donen durant la prestació del servei hauran de ser comunicades a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 
Els serveis extraordinaris o aquells que no tenen una freqüència estipulada seran comunicats a 
la Mancomunitat amb la major antelació possible, i sempre amb un mínim de 48 hores. 
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Davant una incidència que puga afectar al normal funcionament del servei, la Mancomunitat 
avisarà a l’ Ajuntament amb la major antelació possible, per tal de que este prenga les mesures 
que considere adients (informació veïnat, reorganització d’esdeveniments, etc.). 
 
12. DEMORA EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES. PENALITATS 
 
- El pagament de les quotes a la Mancomunitat tenen la consideració de pagaments obligatoris 
i preferents per a les entitats locals. 
 
Les aportacions es realitzaran en la forma i en els terminis que determen les instruccions del 
servei. En cas que alguna entitat local es demore en el pagament de la quota, la Presidència 
requerirà el seu pagament en un termini de vint dies. Si transcorre aquest termini sense que el 
deute siga pagat, la Presidència podrà sol·licitar als òrgans competents de l’administració estatal 
o autonòmica la retenció del seu import amb càrrec a les quantitats que per qualsevol concepte 
siguen liquidades a l’entitat local deutora a fi de ser lliurades directament a la Mancomunitat, 
sense més tràmit. 
 
Aquesta retenció és autoritzada expressament per les entitats locals en el moment de l’adhesió 
al servei i aprovació de les presents instruccions. 
 
El manteniment reiterat de la situació de deutor a la Mancomunitat per part d’una entitat local 
serà causa suficient per procedir a la seua separació definitiva del servei, podent-se reclamar les 
quantitats degudes de conformitat amb els apartats anteriors.  
 
En el cas de demora d’un mes en el pagament de la quota per part d’una entitat local, s’imposarà 
un recàrrec del 5% sobre l’import adeutat. 
 
En el cas de que la demora en el pagament siga major a dos mesos, s’imposarà un recàrrec 
addicional del 10% mensual més addicional sobre el total pendent de pagament. 
 
13. FIGURA D’INSPECTOR/A DEL SERVEI 
 
El sistema de recollida selectiva de residus que s’implanta es basa en un sistema de gestió del 
servei des del punt de vista de la qualitat, per al qual cal un inspector/a del servei al 50% de la 
jornada. 
 
L’inspector/a s’encarregarà en general de vetlar per la correcta prestació del servei, per la seua 
qualitat, així com per la satisfacció de les entitats locals i ciutadans amb els resultats obtinguts 
amb la gestió del servei. Entre les seues funcions estarà: 
 

- Atendre les necessitats dels ajuntaments en relació al servei. 
- Realitzar tasques inspectores del servei pel que fa als usuaris. 
- Avaluar els serveis de recollida, i millora de la percepció ciutadana del servei. 
- Vetlar pel correcte compliment del contracte amb l'empresa adjudicatària. 
- Coordinar als educadors ambientals i la comunicació general del servei. 

 
 
14. COLABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TAXES DE RESIDUS 
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La normativa que regula aquest servei, a més d’establir objectius cada vegada més ambiciosos 
per a la seua gestió, es basa en el principi de “qui contamina paga” (pagament per generació). 
 
Les entitats locals disposen instruments econòmics i fiscals que poden contribuir a la millora i 
consecució d’aquests objectius mediambientals a través de la imposició de taxes fiscals. 
 
Aquestes ordenances fiscals poden gaudir de la flexibilitat suficient per a donar lloc a la creació 
d’incentius a les bones practiques i la millora de l’eficiència econòmica en la gestió de residus, 
reconeixent als ciutadans que generen menys residus, que realitzen una correcta separació en 
origen, a través de exempcions, bonificacions i reduccions.  
 
El servei preveu l’assessorament i assistència tècnica a les entitats locals en l’elaboració i disseny 
d’aquestes ordenances. 
 
15. ENTRADA EN VIGOR  
 
Les presents instruccions entraràn en vigor en el moment de la seua aprovació, a excepció de 
les normes relatives al nou servei de recollida a licitar, que entraràn en vigor amb la seua 
adjudicació.  
 
 
Alzira, setembre de 2020 


