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artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Transcurrido dicho plazo se considerara definitivamente aprobada, de no presentarse reclamaciones, y se procederá a su publicación íntegra de conformidad con el artículo
70. 2 de la citada, para su entrada en vigor.
Pego, 2 de febrero de 2004.
El Alcalde, Carmelo Ortolá Siscar.
*0402959*

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2004, la Ordenanza Reguladora de medidas de protección y control de la
seguridad de las vías públicas.
Se expone al público durante 30 días para presentación
de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con el
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Transcurrido dicho plazo se considerara definitivamente aprobada, de no presentarse reclamaciones, y se procederá a su publicación íntegra de conformidad con el artículo
70. 2 de la citada, para su entrada en vigor.
Pego, 2 de febrero de 2004.
El Alcalde, Carmelo Ortolá Siscar.
*0402962*

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2004, la Ordenanza Reguladora de contaminación de aguas.
Se expone al público durante 30 días para presentación
de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con el
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Transcurrido dicho plazo se considerara definitivamente aprobada, de no presentarse reclamaciones, y se procederá a su publicación íntegra de conformidad con el artículo
70. 2 de la citada, para su entrada en vigor.
Pego, 2 de febrero de 2004.
El Alcalde, Carmelo Ortolá Siscar.
*0402963*

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2004, la Ordenanza Reguladora de protección de zonas verdes.
Se expone al público durante 30 días para presentación
de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con el
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Transcurrido dicho plazo se considerara definitivamente aprobada, de no presentarse reclamaciones, y se procederá a su publicación íntegra de conformidad con el artículo
70. 2 de la citada, para su entrada en vigor.
Pego, 2 de febrero de 2004.
El Alcalde, Carmelo Ortolá Siscar.
*0402965*

AJUNTAMENT LA VALL D’EBO
EDICTE
Havent transcorregut el termini d’exposició al públic de
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada
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el dia 29 de setembre del 2003, relatiu a l’aprovació de
l’Ordenança Municipal de Neteja Urbana, sense que s’haja
presentat reclamació alguna, de conformitat amb el que
establix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, queda elevat a definitiu l’acord
provisional, la qual cosa es fa pública als efectes del que
preveu l’article 70.2 de la dita Llei, amb la publicació completa de la referida Ordenança, que a continuació es transcriu:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA URBANA

Preàmbul
El notable increment en la generació dels residus urbans,
tradicionalment anomenats fems, presenta una gran
complexitat per a la societat moderna. Des de la seua
generació fins a la seua eliminació, els residus, travessen
una sèrie de fases que afecten a l’entorn natural.
En l’art. 45 de la Constitució s’estableix el dret de tots a
disfrutar d’un medi ambient adequat, així com el deure de
conservar-lo. En el citat precepte, així com en l’art. 43.1 de la
mateixa Norma, es regulen interessos públics la protecció
del qual resulta rellevant, al mateix temps que són principis
informadors de l’actuació dels poders públics.
En el sector que ens concerneix la intensitat de la
regulació comunitària és cada vegada major, arreplegant-se
els principis que la inspiren en la legislació estatal bàsica: Llei
10/98, de 21 d’abril de Residus i Llei 11/97, de 24 abril
d’Envasos. Dins del marc constitucional, la Generalitat Valenciana, ha exercit recentment competències en la matèria,
en virtut de l’art. 149.1.23 de la Constitució i els arts. 31.9 i
32.6 de l’Estatut d’Autonomia de la C. Valenciana.
Per a la redacció de les presents Ordenances s’ha tingut
en compte el que disposa la normativa vigent aplicable a la
matèria: Llei 10/98, 21 Abril de Residus; (RD 833/88, 20 juliol
i R. D. 952/97, 20 juny pel què s’aprova i modifica el Reglament
per a l’execució de la Llei 20/86, 14 maig de Residus Tòxics
vigents únicament en el que no contradiguen el que estableix
la Llei 10/98 de 21 abril); Llei 11/97 d’Envasos i Residus
d’envasos; Llei 2/89, de 3 març, de la Generalitat Valenciana
d’Impacte Ambiental i Decret 162/90 de 15 d’Octubre pel qual
s’aprova el Reglament per a la seua execució, Llei 14/86, de
25 d’abril, General de Sanitat i Llei 6/94, de 15 de novembre
Reguladora de l’Activitat Urbanística de la C. Valenciana; Pla
Nacional de Residus Urbans, aprovat per Resolució 13 gener
2000; Decret 317/97, de 24 de desembre del Govern Valencià
pel qual s’aprova el Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana; R. D. 2187/78, 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de Disciplina Urbanística, i la resta de normativa
vigent aplicable a l’efecte.
Així mateix, s’ha respectat també la Llei 10/2000, de 12
de desembre de Residus de la Comunitat Valenciana.
L’autonomia local, garantida constitucionalment,
confereix capacitat i dret a la comunitat local a participar, a
través dels seus òrgans de govern, en tots els assumptes que
li afecten, graduant-se la intensitat d’esta participació en
funció de l’existència en cada matèria d’interessos municipals
o supramunicipals.
L’activitat prestacional de l’Administració li permet
organitzar i reglamentar la mateixa per a efectuar prestacions,
de forma regular i contínua, en favor dels usuaris.
Les competències que té atribuïda esta Entitat Local, tals
com la neteja viària o en matèria de residus urbans, l’arreplegada,
el transport, valoració i l’eliminació dels mateixos; la intervenció
que el Municipi pot desplegar davant de determinades activitats
dels administrats, amb el sotmetiment previ a autorització
municipal o l’exercici de la potestat sancionadora; l’atribució de
potestat reglamentària que atorga la llei als municipis per al
compliment dels seus fins; així com el caràcter democràtic i
representatiu dels Plens, confereixen legitimitat suficient a
l’aprovació d’esta Ordenança.
Per mitjà de la present regulació es pretén ordenar una
de les activitats que dins del quefer municipal constituïxen un
repte per a la protecció del medi ambient, contemplant-se
tots els aspectes que tenen relació amb la neteja dels espais
públics, no sols els dels carrers i vials, sinó la de tots aquells
aspectes que determinen l’entorn urbà tractant de convertir
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la gestió dels residus en una pràctica adequada que
garantesca la salut de les persones i un alt nivell de qualitat
en el nostre medi ambient.
Esta regulació es fa necessària davant de la directa
incidència de la dita neteja en la imatge i la salut públiques.
Per a això es regulen les operacions de dipòsit i arreplegada
de residus en general, reutilització i reciclatge de residus,
neteja de solars i edificis, altres aspectes de la neteja urbana
considerada de forma global, i el règim sancionador aplicable amb el fet d’aconseguir els objectius d’esta Ordenança.
Títol I - Disposicions generals
Capítol primer - Objecte i interpretació
Article 1.- Són objectius generals de la present Ordenança:
a) Previndre i reduir la quantitat de residus generats. b) Garantir
la gestió dels mateixos, millorant la qualitat de vida dels ciutadans.
c) Promoure la participació dels particulars en el desenrotllament
de les actuacions previstes, recolzant-se en la indispensable
solidaritat col·lectiva per a protegir, conservar i millorar la neteja
del poble, la seua estètica, els recursos naturals, l’hàbitat i
patrimoni cultural i natural. d) Conscienciar als ciutadans que el
compliment de les obligacions imposades en estes Ordenances
i la resta de legislació vigent en la matèria, suposen la seua
participació en l’èxit i gaudi d’un medi ambient adequat per al
desenrotllament de la persona. e) Contribuir a un millor rendiment
dels mitjans humans i materials que l’Ajuntament dedica a la
prestació dels serveis regulats en esta Ordenança, tractant de
contenir les despeses addicionals que un deficient compliment
de les obligacions implicaria.
Article 2.- La present Ordenança, en exercici de les
competències que en matèria de gestió de residus que li
atribueix la legislació vigent, regula les següents activitats: a)
La neteja de la via i espais públics, en el que es refereix a l’ús
comú o al privatiu d’aquests. b) L’arreplegada de residus
sòlids produïts a conseqüència del consum domèstic i
assimilables, la utilització de recipients normalitzats per a
això, i la configuració dels locals destinats a la recepció de
residus. c) L’acumulació, càrrega i transport de residus per
particulars. d) Els abocadors, instal·lacions de transformació
i eliminació de residus urbans, sense perjudici del que
estableixca la legalitat o el planejament vigents.
Article 3.- La interpretació i aclariment dels preceptes
d’estes ordenances es reserva a l’Alcaldia amb l’objecte
d’evitar llacunes que puguen traduir-se en unperjudici per a
l’interès públic que es tutela.
Capítol segon - Àmbit i competència
Article 4.- L’àmbit territorial d’esta Ordenança coincideix
amb el Terme Municipal de La Vall d’Ebo, obligant de la
mateixa manera a tots quants es trobaren en el mateix.
Article 5.- L’Autoritat Municipal vetlarà pel compliment
en tot moment de la present Ordenança, podent esta obligar
al causant de qualsevol deterioració, a la reparació o reposició
del que deteriora.
Article 6.- En ús de les atribucions que se li reconeixen
en l’article 21.1.K. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les Bases de Règim Local i la legislació vigent en matèria
de residus, i a proposta dels Serveis Municipals corresponents,
l’Alcaldia de La Vall d’Ebo podrà sancionar, d’acord amb el
quadro de sancions arreplegat en l’article 174, les infraccions
al que disposa esta Ordenança.
Article 7.- L’Alcaldia podrà delegar l’exercici de la seua
potestat sancionadora, de conformitat amb el que disposa
els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 abril reguladora de les
Bases de Règim Local i 13 i 127 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre.
Capítol tercer - Execucions subsidiàries i multes
coercitives
Article 8.1. Sense perjudici de la sanció administrativa que
s’impose, els infractors estaran obligats a la reposició o
restauració de les coses al ser i estat anteriors a la infracció
comesa, en la forma i condicions establertes per l’òrgan
sancionador. 2. D’acord amb el que preveu la Llei 30/92, 26
novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú, l’Ajuntament de La Vall d’Ebo podrà procedir, prèvia
advertència, a l’execució forçosa dels actes administratius
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dictats en aplicació d’esta ordenança, incloent-se entre els
mitjos 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. 3. Amb independència de
les multes que pogueren correspondre als infractors en
concepte de sanció, si estos 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 cada una de les multes coercitives no superarà el
20% de la sanció establerta. Les conductes antijurídiques
constitutives de les infraccions regulades en les lletres a), b),
s) i t) de l’art. 171 d’estes Ordenances, sense perjudici de
l’execució subsidiària en últim terme a costa de l’infractor,
podran donar lloc a la imposició de multes coercitives, fins a
un màxim de deu successives, amb periodicitat mínima
mensual i per un import cada vegada, del 10% del cost previst
dels treballs ordenats consistents en la reposició de la realitat
al seu estat originari.
Article 9.- L’import dels despeses, danys i perjudicis que
les actuacions d’execució subsidiària comporten, s’exigirà a
les persones que segons la present Ordenança degueren
haver-les realitzat, tot això sense perjudicis de la imposició
de totes les sancions que foren procedents.
Títol II - De la neteja de la via urbana
Capítol primer – Generalitats
Secció 1a.- Espais públics.
Article 10.- Pel que fa a la present Ordenança es
consideren com a espais públics les avingudes, passejos,
carrers, ponts, túnels, places (tant de trànsit rodat com
peatonal), jardins, parcs, parcs infantils, muntanyes, barrancs,
desaigües i la resta d’espais i béns d’ús públic o servei públic.
Article 11.- Queda prohibit abocar o abandonar en els
espais públics tota classe de productes, qualsevol que siga
el seu estat físic, que puguen deteriorar les condicions
òptimes de seguretat, salubritat i ornament del poble. Els
residus urbans i assimilables així definits en l’art. 3 de la Llei
10/98, de 21 d’abril de Residus Urbans i legislació autonòmica
de desenrotllament hauran de dipositar-se en els llocs,
horaris i condicions que determine l’Ajuntament per mitjà de
la present Ordenança o desenrotllaments normatius
posteriors, i a través de bans.
Article 12.- Excepte autorització municipal en alguns
apartats, queda prohibit realitzar qualsevol activitat que puga
embrutar els espais públics, i de forma especial: a) Llavar o
netejar vehicles, així com canviar als mateixos oli o altres
líquids. b) Escampar, manipular o seleccionar els rebutjos o
residus urbans o els seus envasos, produint la seua dispersió
i dificultant la seua arreplegada,. c) Sacsar peces o estores
en la via pública o sobre la mateixa des de finestres, balcons,
terrasses, etc. d) Estendre roba mullada o regar les plantes
col·locades en l’exterior dels edificis, si a conseqüència
d’esta operació es produïren abocaments i esguitades en els
espais públics. e) Dipositar en els espais públics runes, àrids
i materials de construcció. f) Dipositar en els espais públics
els residus verds procedents de jardins, explotacions agrícoles
o espais verds en general. g) Tirar a la via pública llandes,
gots, burilles, paquets de tabac, xiclets o qualsevol element
que suposi un deterioració de la neteja urbana. h) Buidar en
la via pública cendrers o papereres. i) Introduir en les
papereres públiques, bosses de fem o altres elements de
mitjá i/o gran tamany, etc. que suposen l’ompliment de la
paperera. j) Col·locar adhesius i cartells en papereres,
contenidors públics, qualsevol altre element del mobiliari
urbà o fatxades visibles des de la via pública. k) Tirar des de
balcons o finestres qualsevol tipus de deixalla, restes de
poda de plantes, restes de menjar, bosses de fem, buidar
cendrers, etc. l) Abandonar en la via pública mobles o efectes
vells. m) Orinar en la via pública.
Article 13.- La neteja dels portals, accessos a locals,
fatxada, aparadors, portes, tendals o cortines dels establiments
comercials, es portarà a terme de tal manera que no s’embruten
els espaispúblics. En aquells casos en què estes operacions
embruten els espais públics, l’interessat procedirà
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immediatament a la seua neteja i a la retirada dels residus,
sense perjudici de les sancions a què hi haguera lloc.
Article 14.- Les papereres col·locades en els espais
públics abans definits, estan destinades a rebre els residus
sòlids de xicotes tamany com a papers, embolcalls, llandes
de beguda i semblants.
Article 15.- Queda prohibida per tant la introducció en
les papereres de: a)Bosses de fem. b) Objectes de tamany
mitjà o gran que provoquen el seu ompliment immediat. c)
Vidres, cigarrets, puros, burilles enceses, brases, cendres o
altres materials encesos, productes explosius o inflamables.
Article 16.- No es permet repartir a mà, col·locar en
vehicles i/o llançar cartells, fullets o fulls solts de qualsevol
tipus d’anunci, de forma que estos puguin quedar abandonats
en els espais públics, embrutant-los. El responsable serà
l’empresa anunciada, que en cas de no complir l’obligació
anterior haurà de procedir a la seua arreplegada, sense
perjudici de les sancions i actes d’execució subsidiària que
els dits actes donaren lloc.
Article 17.- Es prohibeix l’evacuació de residus per la
xarxa de clavegueram. Així com tots els abocaments inclosos
en la corresponent Ordenança d’abocaments actualment
vigent. Únicament s’exceptuaran del que prescriu el paràgraf
anterior les deposicions dels animals domèstics, de
conformitat amb l’esmentat en l’article corresponent.
Secció 2a.- Espais o vials privats i demanials i
patrimonials no municipals.
Article 18.- Correspon als respectius propietaris la neteja
de voreres, solars i passejos particulars, patis interiors d’illa,
galeries comercials i en general totes aquelles zones comunes
de titolaritat privada i patrimonial o demanial no municipal.
Article 19.- L’Ajuntament de la Vall d’Ebo posarà els
mitjans necessaris per a controlar i garantir un adequat nivell
de neteja dels elements indicats en l’article precedent, podent
obligar als seus propietaris a realitzar la neteja quan siga
necessari per a una adequada higiene pública. En cas
d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix
els articles 8 i 9 d’estes Ordenances, i la resta de legislació
vigent, podrà portar a terme les labors de neteja precises,
amb les conseqüències que en l’article 9 es preveuen.
Capítol segon - De la neteja de la via pública per obres
i activitats diverses.
Article 20.- Totes les activitats que puguin ocasionar
abocaments o restes de qualsevol tipus en la via pública,
qualsevol que siga el lloc en què es desenrotllen, i sense
perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas
foren pertinents, exigeixen de les persones que les realitzen
l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per a
evitar tal brutícia, quedant obligades a procedir a la immediata
neteja i retirada dels residus resultants si els hi haguera. Es
consideren obligats per aquest article els constructors,
subcontractistes, promotors o propietaris de les obres o
activitats citades.
Article 21.- Les persones que realitzen obres en la via
pública, hauran de protegir esta per mitjà de la col·locació
d’elements adequats al voltant dels treballs, de manera que
s’impediria en tot moment la disseminació i abocament de
materials fóra de l’estricta zona d’obra. Dites proteccions hauran
d’impedir que, ja siga per causa dels treballs que s’efectuen o
bé per causes naturals com a pluja, vent, etc., produeïsca
dispersió o abocament de residus o materials d’obra.
Article 22.- Les superfícies immediates als treballs en
rases,
canalitzacions i connexions realitzades en la via pública
hauran de mantenir-se netes i exemptes de tota classe de
materials residuals.
Article 23.- Queda terminantment prohibit arreplegar, en
la via pública terres, arenes, graves i la resta de materials que
no estiguen dipositats en contenidors d’obra.
Article 24.- Quan es tracte d’obres públiques, obres en
la via pública, obres particulars o edificis en construcció,
l’obligació de netejar la via pública en tot l’àmbit afectat pels
residus correspondrà a l’empresa que materialment l’execute.
En cas de produir-se arrossegaments pel vent o la pluja,
hauran de ser immediatament arreplegats. Subsidiàriament
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es considerarà responsable al propietari o promotor de
l’obra. En el cas que el desperfecte sobre els vials o espais
públics siga de gran magnitud, l’Ajuntament podrà suspendre,
com a mesura provisional, l’eixida de vehicles del recinte de
l’obra fins que les condicions que causen els citats
desperfectes (atmosfèriques o de qualsevol altre tipus)
desapareguen.
Article 25.- Es posarà un especial atenció a evitar
l’acumulació d’arrossegaments d’arenes, graves o qualsevol
tipus de material, en els embornals de la xarxa d’aigües pluvials.
Article 26.- Finalitzades les operacions de càrrega,
descàrrega, eixida o entrada d’obres o magatzems de
cadascun dels vehicles susceptibles de produir brutícia en la
via pública, es procedirà a la neteja del vehicle, i en el cas que
aquest al rodar embrute la via pública, haurà de ser netejada
pels responsables de les activitats o titulars de les mateixes,
i subsidiàriament pels responsables del vehicle, quedant
prohibit que els possibles residus es tiren o aboquen en la
xarxa de clavegueram d’aigües residuals o a la xarxa
d’eliminació d’aigües pluvials.
Article 27.- Queda prohibit el transport de formigó en
vehicle formigonera sense portar tancada la boca de
descàrrega amb un dispositiu que impedeisca l’abocament
del mateix en la via pública. En el cas de produir-se un
abocament en la via pública o xarxa de clavegueram, tant de
formigó com d’un altre tipus de residus, seran responsables
directes el propietari del vehicle i el conductor, i responsable
subsidiari el promotor de l’obra o titular de l’activitat a què
donen servei, estant tots ells obligats a la retirada del formigó
o residu abocat, a la neteja i a la reparació de tots els danys
causats, sense perjudici de les sancions que corresponguin.
Article 28.- Els concessionaris de guals i/o titulars de
tallers vindran obligats a mantenir netes les voreres d’accés
a l’aparcament o taller, especialment en allò que fa a greixos,
olis i carburants dels vehicles.
Article 29.- Les empreses de transports tant públics com
privats cuidaran de mantenir completament netes de greix,
olis i la resta de residus propis de l’activitat, com bonus i
bitllets. Les parades fixes que utilitzen, especialment les
situades al principi i final de trajecte, emprant per a això els
seus propis mitjans o els que tingueren contractats amb
empreses especialitzades.
Article 30.- Els abocaments de combustibles a la calçada
per sobreïxca dels dipòsits dels vehicles o cisternes hauran
de ser esmenats immediatament pels causants dels mateixos.
En cas d’actuació subsidiària de l’Ajuntament, per perill per
a la circulació, les despeses originades hauran de ser
abonades pels responsables.
Article 31.- Els titulars de parades de venda en els diversos
mercadets de qualsevol tipus, que s’instal·len en el poble,
hauran de mantenir la parada de venda i els seus voltants lliures
de restes de les seues activitats de venda. No sols durant la
duració de l’activitat sinó també al finalitzar la mateixa.
Article 32.- S’aplicaran els mateixos criteris a les activitats
en llocs públics com a fira o circs.
Article 33.- Es prohibeix realitzar en la via pública els
actes que s’especifiquen a continuació: a) Buidar, abocar i
dipositar qualsevol classe de matèries residuals. b) Vessar
qualsevol tipus d’aigua bruta, líquids o fangs sobre calçades,
voreres, rastrells, alcorques i solars sense edificar. c) Abocar
qualsevol classe de productes industrials líquids, sòlids o
solidificables. d)Abandonar animals morts. En general,
qualsevol altre acte que produeixca brutícia i siga contrari a
la neteja i el decor de la via pública.
Article 34.- Els Serveis Municipals procediran a la retirada de tot material o objecte presumptament abandonat quan
dificulte el pas de vianants o vehicles, l’aparcament d’estos
últims, la lliure circulació, o puga ser causa d’alteració de la
neteja o el decor de la via pública. Els materials o objectes
retirats seran traslladats per al seu dipòsit als llocs o
equipaments previstos a tal fi per l’Ajuntament.
Article 35.- El dipòsit i destí d’estos materials es regirà
en tot moment per la legislació aplicable vigent en la matèria
i, en el no previst, per la qual cosa l’Alcaldia dispose en
l’àmbit de les seues competències.
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Article 36.- Els vehicles presumptament abandonats
tindran tal consideració d’acord amb el que disposa l’art. 71
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, i la resta de normativa vigent aplicable a
l’efecte.
Article 37.- Les despeses produïdes pel trasllat, dipòsit
i custòdia d’estos materials seran a càrrec dels seus
propietaris, posseïdors o productors.
Capítol tercer - De la neteja i conservació de les
edificacions.
Article 38.- Els propietaris de finques, vivendes i establiments
estan obligats a mantenir en constant estat de neteja les
diferents parts dels immobles que siguen visibles des de la via
pública, especialment les fatxades, aparadors, portes,
marquesines, tendals i cortines dels establiments comercials.
Article 39.- L’Ajuntament, en els supòsits d’inobservança
del que disposa l’article precedent i previ tràmit d’audiència
als interessats, els requerirà perquè, en el termini que se’ls
assenyale, porten a terme les operacions de neteja
necessàries. L’incompliment d’allò que s’ha ordenat donarà
lloc a l’execució forçosa per part de l’Ajuntament, de
conformitat amb el Capítol III, Títol I d’estes Ordenances,
sense perjudici de la sanció que poguera correspondre-li.
Article 40.- Es prohibeix tenir a la vista del públic, en els
balcons i terrasses exteriors, roba estesa bruta o llavada, i
qualsevol altra classe d’objecte que siga contrari al decor de
la via pública o al manteniment de l’estètica urbana.
Article 41.- Quan les circumstàncies ho facen
aconsellable i per a obtenir millores d’interès general,
l’Ajuntament podrà ordenar, i si és procedent executar,
operacions de neteja, dels elements visibles des de la via
pública, imputant el cost als propietaris dels edificis, si aquest
s’adequa al deure de conservació que els correspon, i a
càrrec dels fons municipals quan ho superen.
Article 42.- Quan es realitze la neteja d’aparadors,
portes, marquesines, tendals o cortines dels establiments
comercials, s’adoptaran les degudes precaucions per a no
causar molèsties als transeünts ni embrutar la via pública, i
si no obstant això, esta fóra embrutada, els amos de
l’establiment estaran obligats a la seua immediata neteja
retirant els residus resultants. Iguals precaucions hauran
d’adoptar-se per a la neteja de balcons i terrasses, així com
per al rec de les plantes instal·lades en els mateixos.
Capítol quart - De la neteja i manteniment de solars i
parcel·les.
Article 43.- Els propietaris de solars o parcel·les visibles
des de la via pública, deuran mantenir lliures de rebutjos i
residus i en les degudes condicions d’higiene, salubritat i
ornament públic, la qual cosa suposa el seu desbrossat,
desratització, desinsectació i desinfecció.
Article 44.- Els solars situats en les vies que es
definisquen com de gran afluència, hauran de presentar
tanca a la dita via. La part inferior del tanca haurà d’estar
constituïda per material tancat (blocs, maçoneria, etc.) per a
facilitar el treball de neteja.
Article 45.- Els marges, tanques, tancaments vegetals,
o qualsevol altre mitjà que constituïsca el tancament de la
propietat, haurà de mantindre’s en perfecte estat de
conservació, sense presentar perill ni molèstia per als usuaris
de les vies públiques o privades que els rodegen. En el cas
que la tanca o els terrenys continguts per la tanca oferisquen
perill l’Ajuntament podrà procedir subsidiàriament als treballs
d’eliminació del perill, tenint en compte el que disposa els
articles 8 i 9 d’estes Ordenances.
Article 46.- Els camins d’accés a les parcel·les hauran
de presentar un acabat del seu ferm que impedeisca que,
com a conseqüència del trànsit o la pluja, els camins públics
dels que partigen, resulten afectats per les aportacions
d’àrids provinents dels citats camins d’accés.
Article 47.- D’acord amb el que preveu la Llei 30/92, 26
novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú i la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l’Activitat Urbanística de la C. Valenciana, l’Ajuntament de la
Vall d’Ebo podrà procedir, prèvia advertència, a l’execució
forçosa dels actes administratius dictats en aplicació dels
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articles anteriors, incloent-se 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, tant en els
solars de propietat pública com a privada.
Article 48.- En cas de no trobar-se tanca, l’Ajuntament
podrà procedir, si la gravetat del problema ho aconsella a: 1)
El tancament del seu accés als vehicles, per mitjà dels
elements que l’Ajuntament considere oportuns, per a impedir
l’abocament. 2) La tanca o qualsevol altre procediment que
jutge necessari per a impedir els abocaments. L’import
d’estos treballs serà exigible al propietari.
Article 49.- En cas d’absència manifesta dels seus
propietaris, i amb les limitacions legals pertinents, serà
potestat de l’Ajuntament l’enderrocament de la tanca dels
solars de propietat privada quan, per raons de salut pública,
es faça necessari tal derrocament per a aconseguir l’accés,
imputant-se als propietaris els costos que s’ocasionen.
Capítol quint - De la neteja de la via pública com a
conseqüència de defecacions d’animals domèstics.
Article 50.- Com a mesura higiènica ineludible, les
persones que conduïsquen gossos o una altra classe
d’animals per la via pública, estan obligats a impedir que
aquells facen les seues deposicions, evitant embrutar la via
pública en perjudici del trànsit dels vianants.
Article 51.- Per motius de salubritat pública queda
categòricament prohibit que els animals realitzen les seues
defeccions o miccions sobre les voreres, jardins, zones
verdes, parcs infantils i restants elements de la via pública
destinats al pas, estança o recreació dels ciutadans.
Article 52.- Amb l’excepció del supòsit arreplegat en
l’article anterior, el conductor de l’animal està obligat a
arreplegar i retirar els excrements, devent així mateix netejar
la part de la via pública que haguera resultat afectada,
dipositant excrements dins de bosses impermeables
perfectament tancades, en les papereres i altres elements de
contenció indicats pels Serveis Municipals.
Article 53.- En cas de no tenir en compte el que
estableixen els articles anteriors, els infractors seran
sancionats i, en cas de reincidència manifesta, els seus
animals podran ser capturats i posats a disposició de les
institucions municipals o col·laboradores corresponents.
Article 54.- Els propietaris són directament responsables dels danys o afeccions a persones i coses, derivades de
qualsevol acció que ocasione brutícia en la via pública
produïda per animals de la seua pertinença. En absència del
propietari, serà responsable subsidiari la persona que
conduira l’animal en el moment de produir-se l’acció que va
causar la brutícia.
Article 55.- La celebració d’actes públics amb participació
de cavalleries o altres animals exigirà la prèvia obtenció de
llicència municipal. El servei de neteja que fóra necessari
com a conseqüència de dites celebracions serà exigible als
responsables dels dits residus de conformitat amb les
Ordenances fiscals.
Capítol sisè - De la neteja de la via pública com a
conseqüència de l’ús comú especial i privatiu de la mateixa.
Article 56.- La brutícia de la via pública produïda com a
conseqüència de l’ús comú especial i privatiu de la mateixa
serà responsabilitat dels titulars de les llicències o concessions
corresponents.
Article 57.- Els titulars d’establiments o autoritzacions
siguen o no fixes, com comerços, botigues, bars, cafès,
quioscos, mercadets, fires, llocs de venda de loteries, cupons
i semblants, estan obligats a mantenir, en tot moment, les
degudes condicions de neteja tant les pròpies instal·lacions
com l’espai urbà sotmès a la seua influència. Hauran de tenir
especial atenció al finalitzar la seua jornada laboral.
Article 58.- Quan per a procedir a la neteja de l’espai
públic calga baldejar-ho, deuran prèviament agranar i
arreplegar les restes (torcaboques, burilles, etc.)
Article 59.- L’Ajuntament podrà exigir als titulars la
col·locació d’elements homologats de contenció dels residus
produïts per la venda o el consum en els seus establiments,
corresponent-los en aquest cas el manteniment i la neteja
dels dits elements.
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Article 60.- Els organitzadors d’un acte social, polític,
sindical, religiós, esportiu o cultural en espais públics seran
responsables de la brutícia derivada de la celebració de tal
acte en els mateixos.
Article 61.- A efectes de la neteja, els organitzadors
estan obligats a informar a l’Ajuntament del lloc, recorregut i
horari de l’acte públic a celebrar. L’Ajuntament els podrà
exigir la constitució d’una fiança en metàl·lic, per l’import dels
serveis subsidiaris de neteja que previsiblement es poguera
veure obligat a efectuar, a conseqüència de la brutícia
derivada de la celebració de l’acte públic.
Article 62.- La concessió d’una autorització per a la
col·locació o distribució de qualsevol element publicitari,
portarà implícita l’obligació del responsable de netejar els
espais de la via pública que s’hagueren embrutat, i de retirar,
dins del termini assenyalat, tots els elements publicitaris que
s’hagueren utilitzat i els seus accessoris. L’Ajuntament exigirà
la constitució d’una fiança en metàl·lic, per la quantia
corresponent al cost previsible de la neteja i/o retirada de la
via pública dels elements que pogueren causar brutícia o
ocupació de l’espai públic.
Títol III - De la prearreplegada, arreplegada i transport
dels residus urbans.
Capítol primer - Condicions generals i àmbit de prestació
dels serveis.
Secció 1a.- Objecte.
Article 63.- Les disposicions arreplegades en el present
Capítol regulen les condicions en les quals l’Excm. Ajuntament
de la Vall d’Ebo prestarà, i l’usuari utilitzarà, els serveis
destinats a l’arreplegada i transport i/o diposit dels rebutjos
i residus urbans produïts en el terme municipal. Així tenen la
categoria d’usuaris tots els veïns de la Vall d’Ebo, així com
tots els titulars d’activitats radicades en el Terme Municipal.
Article 64.- Als efectes de la present ordenança, tindran
la consideració de residus urbans els així definits en l’art. 3.b)
de la Llei 10/98, 21 d’abril de Residus, i 4. e) de la Llei 10/00,
de 12 de desembre del 2000 de Residus de la C. Valenciana,
enumerant-se a títol exemplificatiu i clarificador els següents:
a) Els rebutjos de l’alimentació i del consum produïts pels
ciutadans en les seues vivendes. b) Els residus procedents
de l’agranat de les voreres efectuat pels ciutadans. c) Els
embolcalls, envasos i embalatges produïts en locals
comercials si les seues dimensions, estat, volum, etc. no
suposen un tractament específic dels mateixos. Estos envasos
hauran d’entregar-se plegats. d) Els materials residuals
produïts per activitats de serveis o comercials, no industrials,
sempre que puguen assimilar-se a residus domiciliaris. e)
Els residus assimilables a domiciliaris produïts pel consum
de bars, restaurants i establiments com a supermercats,
autoserveis i semblants. f) Els residus de consum en general,
assimilables a domiciliaris, produïts en residències, hotels,
hospitals, clíniques, col·legis i altres establiments públics o
oberts al públic. g) Els mobles, efectes domèstics, draps
vells, roba, calçat i qualsevol producte anàleg. h) Els animals
domèstics morts en la via pública de pes inferior a 50
quilograms, per als quals l’Ajuntament establirà el
corresponent servei d’arreplegada. i) Les defecacions dels
animals domèstics que siguen dipositats de forma
higiènicament acceptable, d’acord amb el que estableix
l’article de la present ordenança.
Article 65.- 1. Queden exclosos del Servei Municipal
d’arreplegada diària de residus urbans els següents materials
residuals: a) Els materials de rebuig produïdes en fàbriques,
tallers o magatzems. b) Les cendres produïdes en les
instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb independencia del seu destí. c)Les restes vegetals de treballs
agrícoles o de jardineria. d) Les restes clíniques d’hospitals,
clíniques i centres assistencials, exclosos d’esta categoria
com a urbans o municipals de conformitat amb l’art. 4.e), 2n,
de la Llei 10/00, de 12 desembre 2000 de Residus de la C.
Valenciana. e) Els instruments d’usar i tirar, animals i restes
d’ells procedents de clíniques veterinàries. f)Els animals
morts. g) Els desperdicis i el fem produïts en els escorxadors,
laboratoris i la resta d’establiments semblants. h) Els fangs i
altres restes procedents dels processos de depuració d’aigües
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residuals. k)Els residus radioactius. l) Els pneumàtics,
paraxocs i peces resultants dels treballs dels tallers de
reparació d’automòbils. m) Els residus i runes d’obres de
construcció i reparació domiciliària. n)Els productes
procedents del decomís. 2. Els productors o posseïdors de
residus urbans que, per les seues especials característiques
(contingut, forma de presentació o altres) puguin produir
trastorns en el transport, arreplegada, eliminació o valoració
dels mateixos, avaries o mal funcionament en la maquinaria
dels vehicles d’arreplegada, de la Planta de Transferències
o qualsevol altre element no inclòs en el procés de
transformació de residus, estaran obligats a proporcionar a
les Entitats Locals una informació detallada sobre el seu
origen, quantitat i característiques. Això sense perjudici que
l’Ajuntament puga obligar el productor o posseïdor dels
mateixos a què adopten les mesures necessàries per eliminar o reduir, en la mesura que es puga, dites característiques
o que les dipositen en la forma i lloc adequats.
Secció 2a.- Caràcter i àmbit.
Article 66.- El servei d’arreplegada de fems domiciliaris
serà prestat amb caràcter general per l’Ajuntament en tot el
Terme Municipal.
Article 67.- Els productors i posseïdors de residus urbans
estaran obligats a entregar-los al Servei Municipal de neteja
separant els residus segons les distintes modalitats
d’arreplegada selectiva implantades en eixe moment. Per a
això s’utilitzaran els contenidors col·locats a l’efecte. Les
bosses que continguen residus orgànics hauran d’entregarse al Servei Municipal degudament tancades. Atenent a la
modalitat d’arreplegada de la zona es podran dipositar en la
vorera o bé en els contenidors que es col·loquen per a això.
Queda prohibit el dipòsit de rebutjos fóra dels contenidors.
Article 68.- El Servei Municipal de Neteja interpretarà
els dubtes que sorgisquen en relació amb l’acceptabilitat o
no dels residus, així com el tipus de servei d’arreplegada que
corresponga.
Capítol segon - Del servei d’arreplegada de fems
domiciliaris.
Secció 1a.- Objecte i abast.
Article 69.- D’acord amb el que estableix l’article 51, el
Servei d’Arreplegada de Fems Domiciliaris es farà càrrec de
la retirada de les següents matèries residuals: Les
assenyalades en les lletres a), b), c) i i) de l’article 64. Les
assenyalades en les lletres d), e) i f) de l’article 64, es
retiraran d’acord amb el que s’estableixca quant a volum
d’entrega diària. L’assenyalada en la lletra g) s’oferirà sempre
per a particulars i previ avís a l’Ajuntament.
Article 70.- En cap cas es permet el dipòsit com a
residus domiciliaris de les següents matèries, per a les que
l’Ajuntament procurarà establir el tractament individual
adequat, podent l’Ajuntament obligar als seus posseïdors o
productors a gestionar-los per si mateixos o a entregar-los a
gestors autoritzats: a) Els detritus d’hospitals, clíniques,
centres assistencials i consultes mèdiques considerats
residus urbans de conformitat amb l’art. 4.e).2 de la Llei 10/
00, de 12 de desembre de Residus de la C. Valenciana. b)Els
animals morts. c) Els mobles, efectes domèstics, trastos
vells, electrodomèstics, etc. d) Les runes i materials residuals
procedents de xicotetes reparacions i obres menors en els
domicilis. e) Restes de jardineria i treballs agrícoles.
Article 71.- La prestació del servei d’arreplegada de
fems domiciliaris comprendrà les següents operacions: a)
Arreplegada i trasllat dels fems des dels punts assenyalats
per l’Ajuntament per a el seu dipòsit fins als vehicles
d’arreplegada. b) Buidatge dels fems en els elements de
càrrega dels dits vehicles. c) Devolució, si procedeix, dels
elements de contenció, ja buits, als punts originaris
d’arreplegada. d) Retirada dels fems abocats en la via
pública a conseqüència d’estes operacions. e) Transport i
descàrrega dels fems en els equipaments habilitats a l’efecte
per l’Ajuntament (Planta de Transferència, Abocador, etc.).
Secció 2a.- Règim.
Article 72.- L’Ajuntament decidirà per a cada zona de la
població la forma d’entrega dels residus, bé en bosses
soltes, en contenidors domiciliaris, en contenidors comunals
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dels distints tipus de càrrega o en qualsevol altra forma que
es considere adequada per a la prestació deguda del servei.
Article 73.- Es prohibeix l’abandó dels fems. Els usuaris
estan obligats a dipositar-les per a la seua retirada pels
serveis d’arreplegada d’acord amb l’horari establert en l’article
98 i 99.
Article 74.- Els que incompliren el que disposa l’article
anterior estan obligats a retirar els fems abandonats, així
com a deixar net l’espai urbà que s’haguera embrutat, tot això
amb independència de les sancions que corresponguen.
Article 75.- No es permet el transvasament o manipulació
de fems fóra dels parcs de concentració o tractament que
l’Ajuntament haja destinat a fins.
Article 76.- Els usuaris estan obligats a utilitzar els
elements de contenció per a fems que en cada cas determinen els Serveis Municipals, en funció dels sistemes de
prerrecollida i arreplegada que si és procedent
s’establiesquen.
Article 77.- Els contenidors hauran de complir les normes
tècniques que establisca la Corporació, d’acord amb la
legislació vigent en la matèria. A efectes d’homologació i
normalització, dites normes es publicaran per l’Ajuntament.
Article 78.- L’emplaçament dels contenidors serà
determinat per l’Ajuntament, quedant prohibit el seu
desplaçament.
Article 79.- Els contenidors de les urbanitzacions privades
podran estar col·locats en el recinte de les mateixes. La seua
ubicació serà, bé en el vial d’accés del vehicle d’arreplegada
o bé en l’interior de la mateixa, en aquest cas el personal
dependent de la urbanització, haurà de traure diàriament els
contenidors a un lloc inclòs en la ruta del vehicle d’arreplegada.
Article 80.- Els usuaris estan obligats a entregar els fems
al Servei d’Arreplegada de Fems Domiciliaris, en condicions
que no es produeïxquen abocaments de residus durant l’operació.
En aquest sentit, tots els elements que continguen fems hauran
d’estar perfectament lligats o tapats. a) Introduir en els contenidors
de fems elements que no estiguen considerats com a fem
domiciliari. En concret tots els continguts en l’article 51. b)Les
caixes i embalatges buits. c) Si com a conseqüència d’una
deficient presentació dels fems, es produïren tals abocaments,
l’usuari causant serà responsable de la brutícia ocasionada en
la via pública. Es prohibeix el dipòsit de fems domiciliaris que
continguen residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
El servei podrà rebutjar la retirada de fems que no estiguen
convenientment presentades d’acord amb les especificacions
anteriors, o que no hagen sigut dipositades per mitjà dels
elements de contenció homologats que fa referència l’article 77.
Article 81.- Els elements contenidors de residus seran
tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal
d’arreplegada, amb la precaució necessària per a evitar que
es deteriore.
Article 82.- Tractant-se d’elements contenidors de
propietat pública, els Serveis Municipals procediran a la seua
renovació, podent imputar el càrrec corresponent a l’usuari,
quan hagen quedat inutilitzats per al servei per causa que li
fóra imputable.
Article 83.- Si es tractara d’elements contenidors de
propietat privada, l’Ajuntament podrà exigir la seua neteja o
la seua renovació quan estiguen fora d’ús, segons el parer
dels Serveis Municipals. En cas de risc per a la salut i higiene
públiques, podrà procedir directament a la neteja dels
elements contenidors bruts, així com a la seua renovació,
retirant inclòs el contenidor inservible i substituint-lo per un
altre nou, repercutint al propietari tots els despeses que
generen operacions.
Article 84.- A fi que els fems siguen retirats pels vehicles del
Servei d’Arreplegada Domiciliàries, els usuaris les depositaran,
per mitjà dels elements de contenció corresponents, en els
punts d’arreplegada i acumulació de residus, que l’Ajuntament
puga establir amb caràcter permanent o transitori per a tal
finalitat. L’usuari estarà obligat a complir totes les instruccions
que es dicten respecte d’això per part de l’Autoritat Municipal.
Article 85.- D’acord amb el que preveu el paràgraf
precedent, l’Ajuntament podrà també establir guals i reserves especials de l’espai urbà per a càrrega, descàrrega i la
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resta d’operacions necessàries per a la col·locació de
contenidors de fems.
Article 86.- En les zones en què l’Ajuntament establira
l’arreplegada de fems per mitjà de l’ús de contenidors fixos en
el carrer, els ciutadans cuidaran de no impedir les operacions
corresponents a la seua càrrega, descàrrega i trasllat.
L’Alcaldia, a proposta dels Serveis Municipals, sancionarà
als que amb la seua conducta causen impediment a la
prestació del servei de retirada o a la reposició dels
contenidors.
Article 87.- En el cas d’arreplegada per mitjà de l’ús de
contenidors fixos, els usuaris estan obligats a dipositar les
bosses dins dels mateixos, segons les normes establertes,
prohibint-se l’abandó dels residus en els voltants de les zones
habilitades per a la col·locació d’estos elements de contenció.
Article 88.- En cas de trobar-se els usuaris fems al
voltant dels contenidors, l’usuari haurà de comprovar si el
contenidor es troba realment buit.
Article 89.- De conformitat amb el que indica l’apartat c)
de l’article 59 de la present Ordenança, el personal del Servei
d’Arreplegada de Fems Domiciliaris tornarà als seus punts
d’origen els contenidors o elements de contenció que siguen
no desechables, una vegada hagen sigut buidats.
Article 90.- Els usuaris retiraran puntualment de la via
pública els contenidors o elements de contenció no
desechables buits, d’acord amb l’horari de prestació del
servei establert en els articles 98 i 99.
Capítol tercer - De l’ús de recintes i instal·lacions fixes
per a fems.
Article 91.- Es prohibeix el dipòsit, per a la seua retirada
pel Servei d’Arreplegada de Fems Domiciliaris, de residus
prèviament tractats per mitjà d’instal·lacions destinades a
augmentar la seua densitat, llevat que els interessats hagen
obtingut abans autorització municipal.
Article 92.- Tots els edificis per a vivendes, locals
industrials i comercials i la resta d’establiments de nova
edificació, en els que es genere fem domiciliari, hauran de
disposar d’un espai tancat de dimensions suficients, per a
l’acumulació i magatzem dels fems diàriament produïts,
preveient la possible implantació per part de l’Ajuntament de
sistemes d’arreplegada selectiva.
Article 93.- En les edificacions construïdes amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la present Ordenança,
haurà d’habilitar-se l’espai per a fems a què fa referència el
paràgraf anterior, si les condicions de prestació del servei
d’arreplegada el feren exigible.
Article 94.- L’acumulació dels fems en el referit espai, es
farà per mitjà de l’ús d’elements de contenció estancs i
perfectament tancats, d’acord amb les previsions de l’article
62. El cost dels dits elements de contenció haurà de ser
sufragat per la propietat de l’immoble.
Article 95.- L’espai per a fems i els elements de contenció
destinats a l’acumulació d’estes hauran de mantindre’s en
perfectes condicions d’higiene i neteja.
Article 96.- Les característiques de construcció i les
condicions que han de complir els locals on s’han de dipositar
els fems domiciliàris, hauran de complir amb el que dispose
la Ordenança Municipal de la Construcció. Dites
característiques podran ser modificades per l’Ajuntament
atenent als sistemes de prerrecollida i arreplegada que
aquest puga establir.
Capítol quart - De l’horari de prestació dels serveis
d’arreplegada de residus.
Article 97.- L’Ajuntament establirà l’arreplegada de
residus sòlids urbans, en totes les seues modalitats, amb la
freqüència que considere més idònia.
Article 98.- Els Serveis Municipals faran pública
anualment la programació d’horaris i de mitjans prevista per
a la prestació dels diferents serveis d’arreplegada. Podrà
introduir l’Ajuntament, per motius d’interès públic, les
modificacions que tinga per convenients en el programa de
serveis d’arreplegada.
Article 99.- Amb excepció de les disposicions dictades per
l’Alcaldia en situacions d’emergència, els Serveis Municipals
faran públic amb la suficient antelació qualsevol canvi en
l’horari, la forma o la freqüència de prestació del servei.
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Article 100.- Quan la prestació del servei d’arreplegada
siga nocturna, salvant el que es desprenga de l’aplicació dels
assenyalats en l’article anterior, es prohibeix el dipòsit dels
fems abans de les 21 hores.
Article 101.- S’autoritza la permanència en el carrer dels
contenidors i altres elements de contenció no desechables i
normalitzats per a fems, una vegada buits, fins a les 8’30
hores. Els responsables estaran obligats a retirar-los de la
via pública.
Article 102.- Quan es tracte de residus produïts en locals
comercials i establiments públics o privats, s’estarà, quant a
horaris de dipòsit i retirada, a la qual cosa determine a l’efecte
l’Alcaldia.
Article 103.- En casos de conflictes socials, laborals o
altres situacions de força major que no siga possible prestar
el servei d’arreplegada de residus o fems i previs comunicació
municipal, els veïns s’abstindran de traure els seus residus
a la via pública. En el cas que la comunicació fóra posterior
a l’acumulació dels residus, l’usuari haurà de recuperar, en
la mesura que es puga, els que s’haguera dipositat,
conservant-los fins que ho indique l’Autoritat Municipal i/o
Sanitària, o bé es normalitze el servei.
Títol IV - De l’arreplegada selectiva i l’aprofitament dels
materials residuals continguts en els fems.
Capítol primer - Dels serveis d’arreplegada selectiva de
residus.
Secció 1.- Generalitats.
Article 104.- L’Ajuntament podrà establir els serveis
d’arreplegada selectiva de residus urbans que estime
adequats, com: a) L’arreplegada de mobles, efectes
domèstics, trastos vells i elements residuals rebutjats pels
ciutadans en substitució del seu equipament domèstic. b)
L’arreplegada dels animals domèstics morts de pes inferior
a 50 quilograms. c)L’arreplegada de vidre en forma de pots
o botelles. d)L’arreplegada de paper o cartó. e)L’arreplegada
de piles. f)Envasos de plàstic o altres materials.
g)L’arreplegada de llantes de begudes. h) Qualsevol altre
que sorgisca amb la pràctica.
Article 105.- Queden exclusivament reservades per a la
prestació del corresponent servei d’arreplegada selectiva de
residus, les instal·lacions i contenidors que puga habilitar
l’Ajuntament a efectes, prohibint-se el dipòsit en ells de materials
residuals distints als expressament consignats en cada cas.
Article 106.- Dins del programa anual d’arreplegada de
residus, l’Ajuntament informarà als ciutadans de les condicions
i modalitats de prestació dels serveis d’arreplegada sectorial
de residus. Estes condicions i modalitats estaran
condicionades a les possibilitats d’entrega dels distints residus
a gestors especialitzats en el tractament dels dits residus.
Secció 2a.- Contenidors d’arreplegada selectiva.
Article 107.- L’Ajuntament podrà establir diversos tipus
d’entrega dels residus: a)Directa en abocador. b) Contenidors
adequats col·locats per l’Ajuntament o els particulars, situats
en la via pública. c) Arreplegada, prèvia cita, de restes
situades en la via pública.
Article 108.- Queda prohibit abocar estos residus fora
dels dies o de les modalitats que fixe l’Ajuntament.
Article 109.- Queda prohibit abocar residus, de qualsevol
tipus, en contenidors distints als especificats per a l’esmentat
tipus específic de residu.
Capítol segon - De la propietat dels residus.
Article 110.- L’Ajuntament adquirirà la propietat dels
residus urbans des de la seua entrega i els posseïdors
quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguen
causar residus, sempre que en la seua entrega s’hagen
observat les condicions establertes en esta Ordenança. Els
residus es consideraran entregats a l’Ajuntament una vegada
dipositats en el carrer dins dels elements de contenció
autoritzats en la forma establerta en estes Ordenances, a
l’espera de ser arreplegats pels Serveis Municipals, i havent
complit tot el que preceptua la present Ordenança, Títol III,
Capítol III de la Llei 10/98, de 21 d’abril i Llei 10/00, de 12 de
desembre de Residus.
Article 111.- No es podrà realitzar l’arreplegada o
aprofitament dels rebutjos de qualsevol tipus i residus sòlids
urbans sense prèvia autorització municipal.
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Article 112.- Es prohibeix escampar, seleccionar,
classificar i separar qualsevol classe de material residual
dipositat en la via pública en espera de ser arreplegat pels
Serveis Municipals, excepte en el cas de disposar de llicència
o autorització expressa de l’Ajuntament.
Capítol tercer - Iniciativa i foment.
Article 113.- Als efectes de la present Ordenança, es
considerarà selectiu el dipòsit i l’arreplegada per separat
d’un o més materials residuals dels continguts en els rebutjos
urbans, podent ser aquella portada a terme pels Serveis
Municipals directament, o per terceres persones - privades o
públiques- que prèviament hagen sigut autoritzades
expressament per l’Ajuntament.
Article 114.- L’Ajuntament, per mitjà dels Serveis
Municipals, podrà portar a terme les experiències i activitats
que en matèria d’arreplegada selectiva considere més
convenients, introduint a l’efecte les modificacions
necessàries en l’organització del servei d’arreplegada de
fems, amb la finalitat de prestar adequadament el servei.
Article 115.- L’Ajuntament designarà els punts en què
s’hauran de dipositar els distints residus per als que haja
establert abocadors controlats.
Títol V - De l’arreplegada, transport i abocament de
residus inerts per particulars.
Capítol primer - Disposicions Generals.
Article 116.- Són objecte de regulació en aquest Títol,
les següents operacions: a) El dipòsit, càrrega, transport i
acumulació de residus urbans. b) La instal·lació en la via
pública de contenidors i sacs industrials normalitzats.
Article 117.- La intervenció municipal en matèria de
residus tindrà per objecte evitar que a conseqüència de les
activitats expressades es produïsquen: -L’abocament
incontrolat o inadequat dels dits materials. -L’abocament en
llocs no autoritzats. -L’ocupació indeguda de terrenys o béns
de domini públic municipal. -El deterioració dels paviments i
restants elements estructurals. En general el deteriorament
del Medi Ambient o de la imatge pública del Municipi.
Capítol segon - De la utilització de contenidors i sacs
industrials.
Secció 1a.- Concepte i règim d’autorització.
Article 118.- A efectes de la present Ordenança, es designen amb el nom de: a) Contenidors: els recipients normalitzats,
especialment dissenyats per a ser carregats i descarregats
sobre vehicles de transport especial, i destinats a l’arreplegada
de materials residuals. b) Sacs industrials normalitzats: recipients
blanets amb capacitat inferior a 10 m3.
Article 119.- La col·locació dels elements de contenció
descrits, en la via pública, està subjecta a autorització municipal, excepte quan es trobe dins del recinte d’una obra.
Article 120.- La sol·licitud de col·locació de contenidors
o sacs industrials en la via pública aura de contemplar: -l’ús
al qual va a ser destinat. -empresa que va a realitzar el
transport dels residus als abocadors autoritzats. -abocador
en què va a realitzar-se el dipòsit. -dies de permanència del
contenidor en la via pública -domicili en què va a prestar
servei el contenidor o sac.
Article 121.- La concessió de la llicència devengarà les
taxes corresponents que seran satisfetes en el moment de
l’entrega de la llicència.
Article 122.- Els elements de contenció només podran
ser utilitzats per al fi autoritzat, sent responsables de no
complir el que disposa aquest article els que realitzaren els
dipòsits irregulars.
Secció 2a.- Condicions d’ús.
Article 124.- Els elements de contenció hauran de
complir les condicions tècniques que siguen fixades per
l’Ajuntament, atenent al seu emplaçament.
Article 125.- Els contenidors i sacs hauran de presentar
en el seu exterior de manera perfectament visible: nom o raó
social i telèfon del propietari o de l’empresa responsable i el
número d’identificació del contenidor. A més hauran d’estar
pintats en colors que destaquen la seua visibilitat. El seu
emplaçament haurà d’estar senyalitzat per a millorar la seua
visibilitat nocturna amb llum connectada a la xarxa elèctrica
o per elements reflectors alimentats per piles o bateries.
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Article 126.- Una vegada plens, els contenidors hauran
de ser tapats immediatament de forma adequada, per tal que
no es produïsquen abocaments a l’exterior de materials
residuals. Igualment és obligatori tapar els contenidors al
finalitzar la jornada de treball. Les operacions d’instal·lació i
retirada dels contenidors hauran de realitzar-se de manera
que no obstruïsquen la circulació peatonal i rodada.
Article 127.- Els contenidors i sacs hauran d’utilitzar-se
o manipular-se de manera que el seu contingut no s’aboque
en la via pública o no puga ser alçat o escampat pel vent.
Article 128.- En cap cas el contingut de materials residuals
en els contenidors excedirà del nivell marcat com a límit
superior, prohibint-se la utilització de suplements addicionals
que augmenten la seua dimensió o capacitat de càrrega.
Article 129.- Al retirar el contenidor, el titular de
l’autorització haurà de deixar en perfectes condicions de
neteja la superfície de la via pública prèviament ocupada.
Article 130.- El titular de l’autorització serà responsable
dels danys causats al paviment de la via pública, devent
comunicar-los immediatament als Serveis Municipals
corresponents en cas d’haver produït.
Article 131.- Els contenidors d’obra se situaran
preferentment davant de l’obra a què serveix o tan prop com
siga possible, de manera que en cap concepte impedeixca la
visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments,
respectant les distàncies establertes per als estacionaments
pel Codi de la Circulació.No podran situar-se en els passos
de vianants, ni davant d’ells o dels guals i rebaixos per a
minusvàlids, ni en reserves d’estacionaments i parades,
excepte quan estes reserves d’estacionament hagen sigut
sol·licitades per la mateixa obra.
Article 132.- Es col·locaran de forma que el seu costat
més llarg estiga situat en sentit paral·lel a la vorera, excepte
en els trams d’aparcament en bateria. Hauran de col·locar-se
a 0’20 m. de la vorera, de manera que no impedeisquen que
les aigües superficials discòrreguen al costat del rastrell fins
a l’embornal o desaigüe més pròxim.
Article 133.- Els contenidors hauran de quedar
senyalitzats degudament seguint les normes dictades pel
Codi de Circulació i les normes municipals, incloent per tant
il·luminació nocturna.
Article 134.- Els elements de contenció de xicoteta
capacitat i la retirada dels quals no siga susceptible de
causar danys en el paviment, podran situar-se sobre les
voreres en les que l’amplària permeta una zona lliure de pas
d’un metre com a mínim una vegada col·locat el contenidor.
Article 135.- En cap cas els contenidors podran ser
col·locats total o parcialment sobre les tapes d’accés als
serveis públics, sobre boques d’incendi, alcorques dels arbres
ni, en general, sobre cap element urbà la utilització de les
quals poguera ser dificultada en circumstàncies normals o en
cas d’emergència.
Article 136.- Els elements de contenció seran retirats de
la via pública al finalitzar el temps de la llicència que done
cobertura a la seua instal·lació o en quant estiguen plens, per
a procedir a buidar-se i sempre abans de les 9 h. del dia
següent a aquell en què s’haja produït l’ompliment.
Article 137.- En cas d’incompliment del que preceptua
l’article anterior, del que disposa esta ordenança o de les
determinacions concretes de l’autorització, i prèvia denúncia
de l’Autoritat Municipal, l’Ajuntament podrà retirar l’element
de contenció, que quedarà en dipòsit, fins a l’abonament de
la taxa aprovada en l’Ordenança fiscal reguladora de les
taxes per retirada de vehicles de la via pública i estada dels
mateixos en els locals municipals.
Capítol tercer - Del dipòsit i abocament de residus.
Article 138.- El dipòsit i retirada de residus podrà realitzarse: -Directament en els abocadors autoritzats. -Directament
en els contenidors col·locats en la via pública contractats al
seu càrrec.
Article 139.- Es prohibeix l’evacuació de tota classe de
fems domiciliaris mesclats amb els residus objecte de
regulació en el present títol.
Article 140.- Es prohibeix, així mateix, el dipòsit en la via
pública de materials inflamables, explosius, tòxics, nocius o
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perillosos i tota classe de materials susceptibles de putrefacció
o de produir lixiviats o olors desagradables.
Article 141.- Es prohibeix abocar terres i runes en terrenys
de propietat pública o privada, excepte quan hagen sigut
expressament autoritzats per l’Ajuntament per a tal finalitat.
Article 142.- En general es prohibeix tot abocament que
puga produir danys a tercers, al medi ambient, o afecte a la
higiene o imatge públics.
Article 143.- Es prohibeix tot abocament que puga
produir, en cas de pluges, embassaments d’aigües o desviació
fora dels seus llits naturals.
Capítol quart - Del transport de terres i runes.
Article 144.- Els vehicles en què s’efectue el transport
de terres i runes reuniran les degudes condicions per a evitar
l’abocament del seu contingut a la via pública.
Article 145.- En la càrrega dels vehicles s’adoptaran les
precaucions necessàries per a impedir que s’embrute la via
pública.
Article 146.- Els materials transportats hauran de ser
coberts o protegits de manera que no es desprenga pols, ni
es produïsquen abocaments de materials residuals.
Article 147.- El Servei Municipal de Neteja Pública podrà
procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada dels
materials abocaments, sent repercutits al titular de la llicència
els costos corresponents als serveis prestats, sense perjudici
de la sanció corresponent. Seran responsables subsidiaris
els promotors de les obres i treballs que hagen originat el
transport de residus, així com els seus propietaris.
Capítol quint - De l’horari.
Article 148.- El dipòsit de residus en els contenidors es
farà durant les hores en què no cause molèsties al veïnat.
Article 149.- En zones que podrá delimitar l’Ajuntament,
es podrá prohibir la permanència en el carrer dels contenidors
des de les 18 hores del divendres fins a les 7 hores del
següent dilluns o dia laborable.
Article 150.- Seran sancionats els infractors al que
disposa l’article anterior, llevat que, davant de circumstàncies
excepcionals, hagueren obtingut autorització expressa dels
Serveis Municipals competents.
Títol VI - De la realització de pintades i col·locació de
cartells, banderoles i pancartes.
Capítol primer - De la realització de pintades.
Article 151.- Als efectes de la present Ordenança
s’entendrà per «pintades» les inscripcions manuals o
mecàniques que, per mitjà de qualsevol tècnica pictòrica, es
realitzen sobre els murs o parets del poble, sobre les voreres
i calçades o sobre qualsevol dels seus elements estructurals
o mòbils (bancs, papereres, contenidors de residus), etc.
Article 152.- Es prohibeix la realització de tota classe de
pintades en la via pública, tant sobre els seus elements
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els
murs i parets exteriors de la Vila.
Article 153.- S’exceptuen en relació amb el que disposa
el número anterior, les pintures murals de caràcter artístic o
realitzades amb motiu d’algun esdeveniment, formades sobre parets mitgeres, tanques de solars, calçades o qualsevol
altre element, que siguen autoritzades per l’Alcaldia. A fi
d’obtindre la referida autorització, haurà d’acompanyar-se a
la sol·licitud, amb caràcter preceptiu, documentació
acreditativa de la conformitat de la propietat del solar.
Capítol segon - De la col·locació de cartells, banderoles
i pancartes.
Article 154.- Als efectes de la present Ordenança s’entendrà
per: Cartells. Els anuncis impresos o pintats sobre paper o un
altre material, siga quin siga el seu format, susceptibles de ser
fixats a una superfície i un altre tipus de suport. Banderoles. Els
anuncis impresos o pintats sobre paper, tela o un altre material,
siga qual fóra el seu format, susceptibles de ser penjats o hissats
en pals o qualsevol altre tipus de suport. Pancartes. Els anuncis
publicitaris, generalment, de gran tamany, situats ocasionalment
en la via pública, o adossats a algun element estructural,
mobiliari urbà, etc.
Article 155.- Queden fora de l’àmbit d’esta Ordenança,
les cartelleres i tanques publicitàries sotmeses al que disposen
les Ordenances Municipals sobre publicitat exterior i que
compten, si és procedent, amb la pertinent autorització.
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Article 156.- Es prohibeix la col·locació o apegat de
cartells i adhesius fora de les cartelleres municipals que fa
referència l’article següent.
Article 157.- S’entendrà per cartellera municipal els
panells publicitaris d’ús gratuït disposats per aquest
Ajuntament en sòl de domini públic.
Article 158.- La col·locació de cartells i adhesius en les
cartelleres municipals hauran de complir les següents
condicions: a) Que els cartells continguen propaganda d’actes
o activitats d’interès per a qualsevol grup o col·lectiu de
ciutadans. b) Que els cartells publicitaris no ocupen més d’un
30% de la superfície del panell municipal.
Article 159.- No podran col·locar-se cartells sobreposantlos a altres que encara conserven la seua vigència per no
haver celebrat l’acte que publiciten, llevat que, estes
campanyes, hagen comunicat amb un mes d’antelació a la
data de l’acte anunciat.
Article 160.- No es permet la col·locació de pancartes i
banderoles fora dels llocs autoritzats per a això per
l’Ajuntament, ni en elements estructurals del poble, com són
els immobles, murs, muretes, ponts, parets, tanques, tàpies,
voreres, elements del mobiliari urbà, papereres, contenidors
de residus i altres anàlegs, de forma que amb això es
pertorbe l’ornament i decor públics, excepte autorització
d’Alcaldia expressa per a això. El responsable serà l’empresa
anunciada, en cas de no complir les obligacions.
Títol VII – Responsabilitat administrativa i règim sancionador.
Capítol primer - Normes generals.
Article 165.- La inobservància o vulneració de les
prescripcions contingudes en la legislació bàsica estatal,
legislació autonòmica i estes Ordenances, constituïxen
infracció administrativa i seran sancionades de conformitat al
que estableix els dits textos legals i en els articles següents.
Article 166.- 1. Tindrà la consideració d’acte independent
a efecte de sanció, cada actuació separada en el temps o en
l’espai contràries al que estableix la present Ordenança.
Article 167.- Per a la imposició de les sancions
administratives se seguirà el procediment administratiu previst
en el RD 1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
per a l’exercici de la potestat sancionadora dictat en aplicació
del Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, amb les
especialitats previstes en la Llei 10/00, de 12 de desembre de
Residus de la C. Valenciana.
Capítol segon: Responsabilitat administrativa.
Article 168.- 1. Als efectes del que estableix aquest Títol,
els residus tindran sempre un titular responsable, qualitat
que correspondrà al productor, posseïdor o gestor dels
mateixos. 2. Només quedaran exempts de responsabilitat
administrativa els que cedisquen els residus a gestors
autoritzats i sempre que l’entrega es realitze complint tant els
requisits legals que disposa la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
Residus, com els establerts en la Llei 10/00, de 12 de
desembre de Residus i en la seua normativa de
desenrotllament. En tot cas, la cessió ha de constar en
document fefaent. Igualment, els posseïdors de residus
urbans quedaran exempts de responsabilitat pels danys que
puguen derivar-se dels residus sempre que els hagen entregat
a l’Ajuntament o als gestors autoritzats per aquest, observant
les respectives ordenances i la resta de normativa aplicable.
3. La responsabilitat serà solidària en els següents supòsits:
a) Quan el posseïdor o el gestor de residus faça la seua
entrega a persona física o jurídica distinta de les assenyalades
en esta llei o que no estiga autoritzada per a això. b) Quan
siguen diversos els responsables d’algun deteriorament
ambiental o dels danys i perjudicis causats a tercers i no fóra
possible determinar el grau de participació de les diferents
persones físiques o jurídiques en la realització de la infracció.
3. Quan els danys causats al medi ambient es produïsquen
per acumulació d’activitats degudes a diferents persones,
podrà imputar-se individualment esta responsabilitat i els
seus efectes econòmics.
Article 169.- 1. Les responsabilitats derivades de
l’incompliment de les obligacions assenyalades en esta
Ordenança seran exigibles als subjectes responsables pels
actes propis, i per d’aquelles persones i animals dels que
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hagen de respondre. 2. Quan es tracte d’obligacions
col·lectives com és l’ús, conservació i neteja de recipients
normalitzats, neteja de zones comunes, etc., la responsabilitat
serà atribuïble a la respectiva comunitat de propietaris o al
conjunt d’habitants de l’immoble quan no estiga constituïda
aquella. A l’efecte, les denúncies es formularan contra ells o,
si és procedent, contra la persona que ostente la seua
representació o President de la Comunitat de Propietaris.
Capítol tercer – Infraccions.
Article 170.- Les infraccions d’estes ordenances es
classifiquen com lleus, greus i molt greus, atenent als criteris
legalment establerts per a això.
Article 171.- Es consideraran infraccions lleus: a) La
falta de neteja dels carrers particulars o altres espais lliures
del mateix caràcter. b) No mantenir en constant estat de
neteja les diferents parts dels immobles que siguen visibles
des de la via pública, especialment els aparadors, fatxades
d’establiments i de locals comercials. c) Tirar desperdicis en
la via pública, així com realitzar les operacions prohibides en
l’article 11 d’estes Ordenances. d) Deixar en la via pública
residus procedents de la neteja d’aparadors, portes o tendals
d’establiments comercials. e) En relació amb els recipients i
elements normalitzats de contenció de fems, la falta de cura
dels mateixos; col·locar-los en la via pública o retirar-los fora
del temps establert; utilitzar altres recipients distints als
autoritzats; traure fems que els desborden i no col·locar-los
al pas del camió recol·lector; dipositar en ells caixes i
embalatges buits, dipositar en ells sense bossa hermética
els fems als que es refereix l’article 64. f) Canviar i tirar l’oli o
altres líquids dels vehicles en la via pública i espais lliures
públics. g) Ometre les operacions de neteja després de la
càrrega o descàrrega de vehicles, segons el que disposa
l’article 26. h) No retirar els elements de contenció en els
terminis establerts en els articles 98 i 99. i) Dipositar en la via
pública els residus objecte de regulació en el Títol VI sense
utilitzar contenidors. j) Vulnerar les condicions d’ús dels
contenidors establerts en els articles compresos en la Secció
2a, del Capítol 2n, Títol V, sobre utilització de contenidors i
sacs industrials. k) No procedir a la neteja de les dejeccions
de gossos o altres animals. l) Abandonar mobles o efectes en
la via o espais públics. ll) Entregar, vendre o cedir qualsevol
tipus de residu a persones físiques o jurídiques distintes de
les assenyalades en la legislació vigent en matèria de residus
o que no posseïsquen la deguda autorització per a la gestió.
m) Abocar o dipositar els residus clínics fora dels recipients
normalitzats a l’efecte, o no realitzar la separació entre els
residus específics relacionats en l’article 77 i els assimilables
a domèstics. n) Abocar terres i runes en terrenys de propietat
pública o privada, excepte quan hagen sigut expressament
autoritzats. ñ) L’evacuació de residus sòlids, o líquids amb
substàncies susceptibles de solidificar-se, per la xarxa de
clavegueram. o) Mesclar residus de distinta naturalesa en un
mateix contenidor. p) Usar indegudament o danyar els
recipients hermètics i papereres subministrats o col·locats en
espais públics per l’Ajuntament. q) Negar-se, sense causa
justificada, a posar a disposició de l’Ajuntament residus
sòlids urbans, de forma que això supose un abandó o
desistiment dels mateixos. r) Repartir a mà, col·locar en
vehicles o llançar cartells, fullets o fulls solts de qualsevol
tipus d’anunci, de forma que els mateixos puguen quedar
abandonats en els espais públics, embrutant-los. s) Col·locar
cartells, banderoles o pancartes i realitzar inscripcions o
pintades en llocs no autoritzats. t) Esgarrar, embrutar o
arrancar cartells o anuncis col·locats en els llocs o
emplaçaments autoritzats. u) Orinar en la via pública. v) La
contravenció del que disposa l’article següent quan per la
seua escassa quantia no mereixca la qualificació de greu.
Article 172.- Es consideraran infraccions greus: a) La
reincidència en infraccions lleus, en els últims tres mesos,
així com les que concórreguen amb altres lleus o hagen servit
per a facilitar-les o encobrir-les. b) Abandonar cadàvers
d’animals o la seua inhumació en terrenys de domini públic.
c) Dedicar-se a l’arreplegada, transport, tractament o
aprofitament de residus llevat que es compte amb la deguda
autorització administrativa. d) No estar donat d’alta en el
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registre municipal de productors de residus clínics i
hospitalaris, quan es generen aquest tipus de residus. e) No
comptar amb l’autorització municipal en els casos en què
esta siga preceptiva.
Article 173.- Es consideraran infraccions molt greus: a)
Reincidència en la comissió de faltes greus en els últims cinc
anys. b) La comissió de les infraccions especificades en
l’article 172 a) i b) quan amb això es produïsca un deterioració
greu per al medi ambient o s’haja posat en perill greu la salut
de les persones. c) La comissió de les faltes en els supòsits
regulats en l’art. 172 c), d), e) quan amb això es produïsca un
deteriorament greu per al medi ambient o s’haja posat en
perill greu la salut de les persones, o quan estes es realitzen
en espais protegits en funció del seu valor ecològic.
Capítol quart - Sancions i potestat sancionadora.
Article 174.- Les infraccions als articles d’esta Ordenança
seran sancionades en la forma següent: a) Les infraccions
lleus regulades en l’art. 171, excepte les regulades en el
paràgraf següent, podran donar lloc a la imposició de multa
de 60A. fins a 600A., atribuint-se la competència sancionadora per a això a l’Alcalde. Els supòsits que constituïsquen
infracció lleu regulats en els punts a), b), s) i t) de l’art. 171
podran sancionar-se amb multa del 10 al 20% del valor de les
obres que fóra necessari realitzar per a esmenar les
deficiències corresponents. b) Les infraccions greus regulades
en l’art. 172 d’estes Ordenances podran donar lloc a la
imposició de multa de 601A. fins a 30.000A., atribuint-se la
competència sancionadora per a això a l’Alcalde. c) En el cas
d’infraccions molt greus, podran imposar-se multes des de
30.001 a 1.200.000A., corresponent la competència a l’òrgan
de l’Administració de la Generalitat que la tinga atribuïda
d’acord amb l’art. 80.1 de la Llei 10/00, de 12 de desembre,
Residus de la C. Valenciana.
Article 175.- L’Alcalde podrà proposar als òrgans
competents de l’administració autonòmica o estatal la
imposició de sancions quan s’estime que correspon una
sanció superior al límit de la seua competència o no estime
que és competent per raó de la matèria o el territori.
Article 176.- Regles per a la imposició de sancions. 1.
Les sancions es posaran tenint en compte les circumstàncies
del responsable, grau de culpa, reiteració, participació i
benefici obtingut, grau del dany causat al medi ambient o del
perill en què s’haja posat la salut de les persones. 2. Es podrà
tindre en compte com a circumstància atenuant o agreujant
la disposició dels que hagen comès la infracció en orde a
reparar danys causats.
Article177.-Equiparació del benefici. 1.- En cap cas el
muntant econòmic de la sanció serà inferior al benefici il·lícit
obtingut per l’infractor, podent superar-se els límits de la
multa previstos en esta Ordenança si el benefici econòmic és
superior a esta. La valoració del benefici il·lícit es realitzarà
conforme a valors i preus de mercat. 2.- Les multes que
s’imposen als distints subjectes per una mateixa infracció
tindran entre si caràcter independent. 3.- En els altres casos,
als responsables de dos o més infraccions urbanístiques
se’ls imposaran les multes corresponents a cada una de les
diverses infraccions comeses.
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Capítol quint – Prescripció.
Article 178.- Les infraccions molt greus prescriuran als
cinc anys, les greus als tres anys i les lleus a l’any.
Article 179.- Les sancions imposades per faltes molt
greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes
greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.
Article 180.- El termini de prescripció de les infraccions
començarà a comptar-se des del dia en què la infracció
s’haguera comès.
Article 181.- 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 presumpte responsable.
Article 182.- El termini de prescripció de les sancions
començarà a comptar-se des de l’endemà a aquell en què
adquireixca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que
preveu els arts. 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 abril reguladora
de les Bases de Règim Local, i Disposició Final 2a de la Llei 10/
00, de 15 desembre de Residus de la C. Valenciana.”
Contra la aprobación definitiva de la referida Ordenanza
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
En la Vall d´Ebo, a 18 de diciembre de 2003.
El Alcalde, Juan Frau Mengual.
*0402977*

EDICTO
El Pleno de la Corporación, en seisón ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2003, acordó la aprobación
provisional de la ordenanza Regualdora de la Tasa para la
utilización de Logotipos y de Escudo Municipal en placas
Patentes, objetos publicitarios y otros distintos análogos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el expediente permanecerá expuesto al
público durante el plazo de los trainta días hábiles siguientes
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que los interesados puedan examinarlo y
presentar reclamaciones y sugerencias.
En caso de no producirse ninguna reclamación o
sugenrencia, se considerará definitivamente aprobada la
ordenanza Regualadora de la Tasa para la utilización de
logotipos y de Escudo Municipal en placas patentes, objetos
publicitarios y otros distintos análogos, de conformidad con
lo previsto en el artículo 49, apartado c) de la citada Ley.
La Vall d’Ebo, 31 de enero de 2004.
El Alclade, Juan Frau Mengual.
*0402980*

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 285 de 27.11.92),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de Tráfico de este Ayuntamiento, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, estar
ausente en el domicilio de la notificación o no querer firmar, rehusar.
Los correspondientes expedientes obran en la citada Unidad de Sanciones, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con la aportación o proposición de pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho a formular alegaciones, la presente notificación se considerará

