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TÍTOL I.- Disposicions generals.

Capítol primer.- Objecte i Interpretació.

Article  1.
Aquesta  ordenança  té  la  finalitat  de  regular,  en  l'àmbit  de  la  competència  municipal,  totes  les
actuacions dirigides a aconseguir les adequades condicions de neteja i higiene urbana per mitjà de la
neteja dels espais públics i privats, recollida, transport i eliminació de residus, així com regular la
circulació i la convivència entre els veïns.

Article 2.
La interpretació i aclariment dels preceptes d'aquesta ordenança es reserva a l'Alcaldia a fi d'evitar
llacunes que puguen traduir-se en un perjudici per a l'interés públic que es tutela.

Capítol segon.- Àmbit i Competència.

Article 3. 
L'àmbit territorial d'aquesta ordenança coincideix amb el terme municipal d'Alcàntera de Xúquer,
obligant per igual a tots quants es trobaren en aquest.

Article 4. 
Fent ús de les atribucions conferides per l'article 21.1°) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del règim Local, correspon en l'Alcaldia sancionar les infraccions que es cometeren
contra la present ordenança d'acord amb el quadre de sancions que en la mateixa es conté.

Article 5.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, l'Alcaldia podrà delegar l'exercici de la seua potestat sancionadora.

Capítol tercer.- Execucions subsidiàries i multes coercitives.

Article 6.
Sense  perjudici  de  la  sanció  administrativa  que  s'impose,  els  infractors  estaran  obligats  a  la
reposició o restauració de les coses a l'ésser i estat anteriors a la infracció comés, en la forma i
condicions establides per l'òrgan sancionador.
Conforme al  que  es  preveu  en  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim Jurídic  de  les
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  comú,  l'Ajuntament  podrà procedir,
previ  advertiment,  a  l'execució  forçosa  dels  actes  administratius  dictats  en  aplicació  d'aquesta
ordenança, incloent entre els mitjans d'execució forçosa la possibilitat de realitzar subsidiàriament
aquells treballs de neteja que, segons la present ordenança, corresponga efectuar directament als
ciutadans, ja foren residents o no.
Amb independència de les multes que pogueren correspondre als infractors en concepte de sanció,
si  aquests  no procediren  a  la  reposició  o  restauració,  els  òrgans  competents  podran  acordar  la



imposició  de  multes  coercitives,  una  vegada  transcorreguts  els  terminis  assenyalats  en  el
requeriment corresponent. La quantia de cadascuna de les multes coercitives no superarà el 20 per
100 de la sanció establida.

Article 7.
L'import de les despeses, danys i perjudicis que les actuacions d'execució subsidiària comporten,
s'exigirà a les persones que segons la  present ordenança hagueren d'haver-les realitzat,  tot  això
sense perjudici de la imposició de quantes sancions foren procedents.

Títol II.- De la neteja de la via urbana.

Capítol primer.- Normes generals.

Article 8.
Per  a  previndre  i  minimitzar  la  brutícia  de  les  vies  i  espais  públics,  no  estarà  permés:
a) Depositar o tirar qualsevol tipus de residu en les vies públiques o provades o en qualsevol un
altre espai públic, així com en els solars delimitats o sense tancar, ja siguen públics o privats, havent
d'utilitzar  sempre  els  elements  de  neteja  viària  (contenidors,  papereres,  etc.)  establits  a  aquest
efecte.
b)  Esbandir  i  reparar  vehicles,  així  com  canviar-los  l'oli  o  altres  líquids  en  espais  públics.
c)La  utilització  de  la  via  pública  com  a  magatzem  de  materials  de  qualsevol  tipus.
d)L'abocament  en  la  via  pública,  inclosa  la  xarxa  de  clavegueram,  i  en  les  xarxes  de  reg  de
qualsevol tipus de residu líquid, sòlid o solidificable
e) L'abandó d'animals morts.
f)  Sacsejar  roba  o  estores  en  la  via  pública  o  sobre  ella  des  de  finestres,  balcons  o  terrasses.
h) Manipular, de qualsevol manera, els residus sòlids depositats en els contenidors de recollida.
i) Orinar en la via pública.
j) No està permés realitzar actes de propaganda o de qualsevol una altra classe que suposen llançar
en la via pública cartells, fullets o fulles soltes, podent fer-ho per lliurament a mà o a través de les
bústies, sempre que els propietaris no manifesten la seua oposició.
El responsable serà l'empresa anunciada que, en cas de no complir l'obligació anterior, haurà de
procedir a la seua recollida, sense perjudici de les sancions i actes d'execució subsidiària que a tals
actes donaren lloc.

Capítol segon.- En relació als animals domèstics.

Article 9.
Les persones que porten gossos i altres animals per les vies i espais públic, a més de portar-los
lligats,  hauran  d'impedir  que  aquests  facen  les  seues  deposicions  en  la  via  pública.
Per motius de salubritat pública queda categòricament prohibit que els animals realitzen les seues
deposicions sobre les voreres, jardins, zones verdes, parcs infantils i restants elements de la via
pública destinats al pas, estada o recreació dels ciutadans.
Cas que l'animal defecara en la via pública, la persones que el porta està obligada a la seua neteja
immediata i, a tal fi, anirà prevista dels utensilis necessaris a aquest efecte.

Capítol tercer. En relació als vehicles de transport.

Article 10.
Els titulars d'establiments on es facen operacions de càrrega i descàrrega, si d'aquesta activitat es
derivara brutícia en la via pública, comportarà l'obligació de deixar net el lloc per part de qui deixa
la càrrega o de qui la rep.



Capítol quart.- En relació a les obres.

Article 11.
Les persones que realitzen obres en les vies públiques o confrontants hauran de previndre la brutícia
i els danys a persones o coses. Per això, és obligatori posar tancaments i elements de protecció per
la càrrega i descàrrega de materials i productes d'enderroc.
És obligació del contractista o propietari la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulta
afectada per la construcció d'edificis a la realització d'obres.

Capítol cinqué.- En relació als solars i edificacions.

Article 12.
Els propietaris de solars i de qualsevol mena d'edificació estan obligats a mantindre en condicions
de  seguretat,  salubritat  i  ornament  públic,  fent  els  treballs  de  neteja  o  reparació  pertinents.  Si
aquests treballs no es realitzaren pels propietaris, subsidiàriament actuarà l'Ajuntament, carregant
les despeses al titular.
Està  prohibit  llançar  i  emmagatzemar fems, enderrocs,  i  qualsevol  un altre  tipus de residus en
solars, parcel·les o altres espais públics o privats.
Amb la finalitat d'evitar el depòsit de residus en els solars, els propietaris de solars tenen l'obligació
de  tancar-los.  Els  tancaments  seran  d'obres,  preferentment  de  bloc  de  20  cm  de  grossària,  o
materials semblants, esquerdejades i pintades, de dos metres d'altura, comptats des del nivell de la
vorera.

Capítol sisé.- En relació a l'ocupació de via pública.

Article 13.
Totes les ocupacions i activitats en la via pública que suposen una utilització d'aquesta, especial o
privativa,  estaran  subjectes  a  l'obtenció  d'autorització  municipal,  de  conformitat  i  amb  les
condicions que s'establisquen en les ordenances fiscals reguladores de les taxes per les diferents
ocupacions de la via i terrenys d'ús públic.

Article 15.
Totes les activitats o ocupacions en la via pública exigeixen dels seus titulars l'obligació d'adoptar
les mesures necessàries per a evitar la brutícia en la via pública, així com netejar la part d'ella que
haguera sigut afectada i de retirar els materials residuals resultants.

Títol III. Recollida de residus sòlids urbans.
Capítol I.- Dels desaprofitaments domiciliaris.

Article 16.
La recollida de residus urbans serà establida per l'Ajuntament, amb la freqüència i horari que es
considere oportú, donant la publicitat necessària per a coneixement de totes les persones.

Article 17.
S'hauran de depositar  els residus en bosses adequades, degudament tancades, de manera que es
garantisca la seua estanquetat, impermeabilitat i hermeticitat, per a l'evitació d'olors. Les bosses es
depositaran  dins  dels  contenidors  corresponents  i  es  tancaran  una  vegada  utilitzats.
Si,  a  conseqüència  d'una  deficient  presentació  dels  desaprofitaments,  es  produïren  vessaments,
l'usuari causant serà responsable de la brutícia ocasionada.
Queda prohibit el depòsit de restes fora dels contenidors. S'haurà de comprovar abans d'anar a tirar-
los que el contenidor no està ple.



Article 18.
queda establit que no es trauran els desaprofitaments abans de les 21.00 hores a l'estiu i de les 20.00
hores a l'hivern ni el dia que no hi haja servei de recollida. Els horaris i dies de recollida podran ser
modificats.

Article 19.
L'Ajuntament i l'empresa concessionària del servei determinaran el número, volum i ubicació dels
contenidors, tenint en compte possibles suggeriments dels veïns. Cap persona podrà traslladar de
posició els contenidors.

Capítol II.- De la recollida selectiva.
Article 20.
L'Ajuntament  podrà  disposar  contenidors  específics  per  a  facilitar  als  ciutadans  la  recollida
selectiva de tots aquells residus sòlids susceptibles de ser reciclats, com a paper i cartó, envasos de
plàstic, tetrabrik, llandes, vidre, piles. En aquest cas, les persones que vagen a depositar residus
d'aquest tipus hauran de fer-lo en les següents condicions:

1. Els envasos de plàstic, tetrabriks, llandes, s'haurà de procurar que no continguen restes de
líquids o olis i xafar-los abans de tirar-los. D'aquesta manera evitarem vessaments i mals
olors i aprofitarem més la capacitat del contenidor.

2. Les caixes de cartó s'hauran de plegar perquè càpien dins del contenidor i ocupen menys
espai.

Capítol tercer.- Dels enderrocs, andròmines i mobles vells.
Article 21.
Es consideraran enderrocs les restes del sòl i materials semblants utilitzats en la construcció; residus
d'activitats de construcció, enderrocament i, en general, tots els sobrants d'obra.

Article 22.
Es  prohibeix  als  productors  o  posseïdors  d'enderrocs  l'abocament  incontrolat  o  en  llocs  no
autoritzats l'ocupació indeguda de la via pública i la deterioració de paviments i altres elements
estructurals de la població.

Article 23. 
Els  productors  o  posseïdors  d'enderrocs  podran  desfer-se dels  mateixos  pels  següents  mètodes:
Assumir directament la seua recollida i transport a l'abocador autoritzat.
Contractar amb una empresa autoritzada.
Aquells que ho entreguen a tercers per a la seua recollida i transport respondran, solidàriament amb
allò, de qualsevol mal que puga produir-se per la seua incorrecta manipulació o tractament.

Article 24.
Llevat que s'establisca el contrari, es procedirà ala recollida de mobles i andròmines velles, l'últim
dimecres de cada mes.  Aquests hauran de depositar-se al  costat  dels  contenidors de fem el dia
anterior a partir de les 21.00 hores.
Es traurà màxim tres m³ de mobles per habitatge.

Títol IV.- Convivència.
Article 25.
Els  ciutadans  tenen  l'obligació  de  respectar  la  convivència  i  la  tranquil·litat  ciutadana.
No es podrà alterar l'ordre i produir sorolls en les vies i espais públics, així com produir sorolls i
molèsties  en  els  domicilis  al  veïnatge  realitzant  activitats  no  autoritzades  o  excedint-se  en  les
autoritzades, i especialment entre les dotze de la nit i les set del matí, excepte els dies de festa de la
localitat. En període estival i dies festius tampoc es podran realitzar sorolls entre les 14.00 i 16.00



hores.
Totes les activitats industrials o comercials estan obligades a adoptar les mesures oportunes per a
adequar la producció de la contaminació acústica als límits establits per la legislació corresponent.
Els vehicles no podran utilitzar els senyals acústics fóra dels casos previstos en la normativa de
seguretat viària.
Els responsables d'establiments de pública concurrència estan obligats a vetlar per l'ordre públic i el
descans veïnal.
És obligació dels seus titulars el compliment estricte de l'horari autoritzat en la llicència municipal o
qualsevol una altra norma reguladora d'aquesta matèria.
És responsabilitat dels seus titulars l'adopció de mesures adequades per a evitar actes  incívics o
molestos dels clients a l'entrada i eixida dels seus locals. Quan no puguen per ells mateixos avisaran
a les forces de seguretat per a mantindre en ordre la convivència ciutadana.
No es podrà circular ni aparcar en parcs i jardins públics.
No es podrà circular amb bicicleta pels parcs ni jugar a la pilota en els mateixos ni en places, carrers
o altres llocs no destinats a tal fi.

Títol V.- Infraccions, sancions i prescripció.

Article 26.
Constitueix infracció administrativa l'incompliment de les disposicions que conté aquesta ordenança
i la vulneració de les prohibicions que s'estableixen.

Article 27. 
Les infraccions a l'ordenança se sancionaran, previ expedient sancionador instruït a aquest efecte,
amb multa de fins a 750 euros. Es tindrà en compte per a la seua imposició la major o menor
pertorbació de la vida social, el mal produït i la reincidència.

Article 28.
Les  responsabilitats  derivades  de  l'incompliment  de  les  obligacions  assenyalades  en  aquesta
ordenança seran exigibles als subjectes responsables pels propis actes, i pels d'aquelles persones i
animals dels quals hagen de respondre.

Article 29.
Les infraccions prescriuran al cap d'un any. El termini començarà a comptar-se des del dia en què la
infracció s'haguera comés. 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 més d'un mes per causa no imputable al presente responsable.

Article 30.
Les sancions imposades prescriuran al cap d'un any. El termini començarà a comptar-se des de
l'endemà a aquell en què s'adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.

Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor d'acord amb el que s'estableix en els articles 49 i 70 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
termini  de  dos  mesos,  comptats  a  partir  de  l'endemà  al  de  la  publicació  d'aquest  anunci,  de
conformitat  amb l'article  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  Reguladora  de  la  Jurisdicció
contenciosa administrativa.


