ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
DOMICILIARIS I ASSIMILATS A QUART DE POBLET

GESTIÓ

DELS

RESIDUS

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió que tingué lloc el dia vint-i-nou d'octubre de
dos mil dènou, aprovà inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la gestió
dels residus domiciliris i assimilats a Quart de Poblet. L'acord fou publicat en el
BOP núm. 219, de data 14-XI-2019. Atés que ha finalitzat el termini d'exposició al
públic sense que s'hi hagen presentat reclamacions ni suggeriments, l'aprovació
ha esdevingut definitiva. (BOP núm. 14, de data 22-I-2020)
El text íntegre és del tenor literal següent:
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PREÀMBUL
Aquesta ordenança té com a fonament legal la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i
Sòls Contaminats, que estableix les competències dels ens locals en matèria de residus
en l'article 12.5; concreta així el que disposen els articles 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. A més, la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, atribueix als
ajuntaments la competència, en el marc de les lleis sectorials estatals i autonòmiques, en
matèries de protecció del medi ambient, salubritat pública, neteja viària, gestió de residus,
manteniment d'espais públics i conservació del patrimoni municipal.
I obeeix a:
- La necessitat de regular el sistema de gestió de residus, promovent una minimització,
reutilització i reciclatge de residus sobre la base d'una correcta recollida selectiva i
separació en origen, amb la finalitat d'aturar i invertir la tendència actual.
- Garantir la bona gestió dels residus en tot el procés, sense perjudicar la qualitat de vida
o salut humana, així com no posar en risc ni perjudicar el Medi Ambient.
Així mateix aquesta Ordenança atén la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana (PIRCV), aprovada en el Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell. El PIRCV
pretén ser un mecanisme d'implementació en la Comunitat, de l'acord de 25 de setembre
de 2015 de l'ONU dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Entre altres,
l'objectiu 11 "Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius,
resilients i sostenibles", el 12 "Garantir models de consum i producció sostenibles" o el 13
"Adoptar mesures urgents per a combatre el Canvi Climàtic i els seus efectes".
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. Objecte
1. Aquesta ordenança té com a objecte la regulació, en l'àmbit de les competències de
l'Ajuntament de Quart de Poblet de totes aquelles conductes i activitats dirigides al depòsit
i recollida de residus municipals, respectant el principi de jerarquia, a fi d'aconseguir el
millor resultat ambiental global, mitigant els impactes adversos sobre la salut humana i el
medi ambient.
2. En l'exercici de les competències municipals, aquesta Ordenança desplega la legislació
estatal i autonòmica en matèria de residus i de règim local, i s'ha d'interpretar en tot
moment d'acord amb la legislació vigent.
3. Totes les persones físiques o jurídiques que residisquen o depositen residus en el
terme municipal de Quart de Poblet estan obligades a complir el que disposa aquesta
Ordenança així com les disposicions que en el seu desenvolupament dicte l'Ajuntament.
ARTICLE 2. Àmbit d'aplicació
1. L'Ajuntament de Quart de Poblet és competent per a la recollida dels residus municipals
generats i depositats en el municipi en la forma que s'estableix en aquesta Ordenança i en
els termes previstos en la legislació de residus estatal i autonòmica i en la legislació de
règim local.
2. El servei de recollida de residus domiciliaris o assimilables serà prestat amb caràcter
general per l'Ajuntament en tot el Sòl Urbà Residencial (SUD).
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3. Correspon a l'Ajuntament de Quart de Poblet la potestat de vigilància i inspecció i la
potestat sancionadora en l'àmbit de les seues competències.
4. De la recollida de residus, se'n farà càrrec el personal autoritzat dedicat a aquesta, i qui
l'entregue a qualsevol altra persona física o jurídica, haurà de respondre solidàriament
amb aquesta per qualsevol perjudici que, per tal acció, se'n puga derivar,
independentment de les sancions que en pertoque.
5. En cap cas les persones encarregades de la recollida i neteja podran efectuar en els
residus qualsevol classe de manipulació.
6. L'Ajuntament farà pública la programació de dies, horaris i mitjans previstos per a la
prestació dels serveis. Així mateix podrà introduir les modificacions que, per motius
d'interés públic, o del servei, tinga per convenients i divulgarà amb la suficient antelació,
els canvis en l'horari, forma o freqüència de prestació del servei, a excepció de les
disposicions dictades per aquest en cas d'emergència.
7. L'Ajuntament posa al servei de la ciutadania de Quart de Poblet, el Magatzem de
Serveis Municipals, perquè es puga desprendre de determinats residus en unes
condicions específiques (Annex I).
ARTICLE 3. Definicions
1. A l'efecte del que disposa l'Ordenança s'entendrà per:
a) Olis vegetals usats: els residus d'olis vegetals propis de les activitats de fregir
domèstiques o dels bars, restaurants, hotels i altres serveis de restauració, així com els
olis de conserves. No s'inclouen ací altres greixos alimentaris.
b) Pila: la font d'energia elèctrica obtinguda per transformació directa d'energia química i
constituïda per un o diversos elements primaris (no recarregables).
c) Recollida: operació consistent en l'apilament de residus, inclosa la classificació i
emmagatzematge inicial per al seu transport a una instal·lació de tractament.
d) Recollida especial: aquella recollida separada d'utilització optativa per part de la
persona o entitat interessada.
e) Recollida separada: la recollida en la qual un flux de residus es manté per separat,
segons el tipus de naturalesa, per a facilitar-ne el tractament específic.
f) Residus comercials: els generats per l'activitat pròpia del comerç, a l'engròs i al detall,
dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del
sector serveis.
g) Residus d'aparells elèctrics o electrònics: aparells elèctrics i electrònics, els seus
materials, components, consumibles i subconjunts que els componen, a partir del moment
en què passen a ser residus.
h) Residus de construcció i demolició d'obra menor: qualsevol residu que es genere en
una obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble
del sector serveis, de senzilla tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, que no
supose alteració del volum, de l'ús, de les instal·lacions d'ús comú o del nombre
d'habitatges i locals, i que no necessita de projecte signat per professionals titulats.
i) Residus d'envasos: qualsevol envàs o material d'envàs del qual es desprenga la
persona que el posseïsca o tinga l'obligació de desprendre's en virtut de les disposicions
en vigor.
j) Residus domèstics: residus generats en les llars com a conseqüència de les activitats
domèstiques.
Tindran també la consideració de residus domèstics:
- els similars als anteriors generats en comerços, serveis i indústries.
- els que es generen en les llars d'aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors,
mobles i estris, així com els residus i enderrocs procedents d'obres menors de construcció
i reparació domiciliària.
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- els procedents de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els
animals domèstics morts i els vehicles abandonats.
k) Residus industrials: els resultants dels processos de fabricació, transformació,
utilització, consum, neteja o manteniment, generats per l'activitat industrial, excloses les
emissions a l'atmosfera regulades en la Llei 34/2007, de 15 de novembre.
l) Residus municipals: seran residus de competència municipal,
- els residus domèstics.
- els residus comercials no perillosos quan així ho establisca l'Ajuntament d'acord amb el
que es preveu en aquesta Ordenança.
m) Residu perillós: aquell que presenta una o diverses de les característiques perilloses
enumerades en l'Annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
així com aquell que puga aprovar el govern de conformitat amb el que estableix la
normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya siga part, així com
els recipients i envasos que els hagen continguts.
n) Residus sanitaris assimilables a domèstics: són els generats com a conseqüència de
les activitats sanitàries prestades en centres sanitaris, tals com hospitals, clíniques i
sanitaris, consulta de professionals liberals, centres sociosanitaris, centres veterinaris,
etc., que no tenen la qualificació de perillosos i que, d'acord amb la normativa, no
exigisquen requisits especials de gestió.
o) Unitats comercials: aquelles dependències dels mercats destinades a la venda al públic
i a la prestació de serveis remunerats de caràcter empresarial o professional, qualsevol
que en siga el titular i amb independència del caràcter que posseïsquen: locals, casetes,
etc.
p) Voluminosos: aquells residus que es generen en les llars que presenten
característiques especials de volum, pes o grandària que dificulten la seua recollida a
través del sistema de recollida ordinària.
q) A l'efecte d'aquesta ordenança s'entén per VIDRE només els envasos vitris i es
depositaran en el contenidor verd.
r) S'entén per CRISTALL la resta de materials vitris que no són envasos.
s) Punt Net, zona habilitada en la via pública on es disposen els diferents tipus de
contenidors on depositar els residus que es generen amb més assiduïtat en un domicili.
2. Per a la resta de definicions caldrà atenir-se al que disposa la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminats i normativa que la desplegue.
ARTICLE 4. Obligacions
La ciutadania està obligada a:
a) Separar els residus i depositar-los a l'interior dels contenidors o punts de recollida
establits a l'efecte d'això.
b) Reduir el volum dels residus compactant-los de tal forma que s'aprofite al màxim la
capacitat dels contenidors.
c) Les fraccions orgànica i restes es depositaran en bosses perfectament tancades
mitjançant nusos, llaços o cintes adhesives. En el cas de la fracció orgànica, es recomana
que les bosses siguen compostables.
d) Una vegada utilitzat el contenidor, les tapes o portes hauran de quedar correctament
tancades.
e) Complir amb els horaris de depòsit i lliurament de residus.

ARTICLE 5. Prohibicions
Amb la finalitat de mantindre unes normes bàsiques de conducta i cura, es prohibeixen les
activitats següents:
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a) Llançar o abandonar residus a la via pública o a llocs diferents als especificats per
l'Ajuntament.
b) Depositar residus en un contenidor ple provocant que es desborde. Si cal, les persones
s'hauran de desplaçar al més pròxim, en cap cas s'abandonaran els residus en la calçada
o vorera.
c) Depositar residus de naturalesa diferent per a la qual està dissenyat el contenidor
d) Depositar en el contenidor material en combustió, en cas d'abocar-hi cendres,
prèviament han de ser apagades i refredades.
e) Impedir les operacions corresponents a la seua càrrega, descàrrega i trasllat. Està
prohibit expressament l'estacionament de vehicles en els llocs que impedisquen o
dificulten el desenvolupament normal de les citades operacions.
f) Manipular contenidors o el seu contingut així com bolcar-los, deteriorar-los o desplaçarlos fora de les seues ubicacions.
g) La incineració de residus.
ARTICLE 6. Altres situacions
Els Serveis Municipals podran recollir els residus abandonats, transportar-los i eliminarlos, imputant el cost dels serveis prestats als responsables de la infracció, sense perjudici
de la sanció que corresponga imposar ni de la reclamació de les responsabilitats civils o
criminals que es puguen derivar de l'abandó.
ARTICLE 7. Règim fiscal
1. Anualment, l'Ajuntament establirà en l'Ordenança Fiscal les taxes corresponents a la
prestació dels serveis que per Llei siguen objecte d'aquelles, i les persones usuàries han
de procedir al pagament d'aquestes.
2. En la configuració de les taxes es podran establir mecanismes de bonificació als qui
generen menors quantitats de residus, facen una correcta separació de residus, duguen a
terme autocompostatge o d'altres que incloga l'Ordenança fiscal.
TÍTOL II. SERVEIS DE RECOLLIDA
Capítol I. Disposicions generals

ARTICLE 8. Serveis ordinaris
1. A aquest efecte, tindran la categoria de residus urbans o municipals i seran objecte de
recollida ordinària obligatòria per part de l'Ajuntament els materials residuals següents:
a) Els residus domèstics generats en les llars particulars.
b) Els residus generats en comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que per la
seua naturalesa o composició puguen assimilar-se als produïts en els domicilis, sempre
que l'activitat es trobe emplaçada en Sòl Urbà Residencial.
c) Els procedents de neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives.
2. No obstant això, no formen part del servei de recollida ordinari els següents residus
quan es generen en comerços, serveis i indústries:
a) Residus d'aparells elèctrics i electrònics.
b) Voluminosos.
ARTICLE 9. Serveis especials
1. Els serveis especials de recollida es duran a terme per l'Ajuntament, únicament quan la
persona o entitat així ho sol·licite i, si escau, reportarà la corresponent taxa o preu públic.
2. Podran ser objecte del servei de recollida especial les categories de residus següents:
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a) Els residus domèstics d'origen comercial, industrial i de serveis, així com instal·lacions
sanitàries amb residus assimilables a domèstics, quan el lliurament diari supere la
quantitat dels 1.000 litres/dia.
b) Els residus comercials no perillosos no assimilables a domèstics.
c) Residus de mercats.
d) Animals domèstics morts.
e) Residus voluminosos, com a mobles i trastos fora del dia i hora establit per a la
recollida ordinària.
f) Residus d'aparells elèctrics i electrònics.
g) Vehicles abandonats i vehicles al final de la vida útil.
h) Residus de podes i altres residus de jardineria el lliurament diari de la qual supere la
quantitat en volum de 500 litres.
ARTICLE 10. Responsabilitats en la gestió dels residus
1. Les persones, societats o entitats productores o posseïdores inicials de deixalles i
residus els posaran a la disposició de l'Ajuntament de Quart de Poblet en el mobiliari urbà
disposat a aquest efecte per al seu reciclatge, valorització o eliminació, en les condicions
que preveu aquesta Ordenança. Una vegada fet el lliurament l'Ajuntament passarà a ser
propietari i posseïdor dels residus, amb els drets, obligacions i responsabilitats inherents a
aquesta condició, d'acord amb la llei vigent.
2. Les persones, societats o entitats productores o posseïdores seran responsables de
tots els danys que puguen produir els residus, llevat que els haja entregats a l'Ajuntament
en el mobiliari oportú o a persones o empreses autoritzades per al tractament o eliminació
d'aquests.
3. Les persones, societats o entitats productores o posseïdores de residus comercials no
perillosos, la recollida dels quals no siga realitzada pel servei de recollida ordinària de
residus municipals, són igualment responsables de la seua correcta gestió. Ama aquesta
finalitat, caldrà:
a) Mantindre els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre es troben
en el seu poder;
b) Entregar els residus en condicions adequades de separació per fraccions als gestors
de residus, d'acord amb el que dispose la normativa aplicable.
c) Disposar del document acreditatiu de la correcta recollida i gestió de residus.
Capítol II. Servei de recollida ordinària
ARTICLE 11. Depòsit de residus
La ciutadania està obligada a la separació de residus domèstics en els domicilis,
indústries i comerços en tantes fraccions com recollides separades s'estableixen en
aquesta ordenança i al seu depòsit en els contenidors, llocs i horaris establits a aquest
efecte.
ARTICLE 12. Recollida separada
La ciutadania ha de segregar per a la recollida separada les fraccions de residus
següents:
a) Matèria orgànica.
b) Vidre.
c) Envasos lleugers.
d) Paper i cartó.
e) Fracció restes.
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ARTICLE 13. Fraccions amb destinacions específiques
Així mateix, es disposaran mitjans per a poder recollir de forma selectiva les fraccions
següents:
I. Olis vegetals usats.
II. Roba i sabates usades.
III. Residus de medicaments i els seus envasos.
IV. Piles.
V. Voluminosos: mobles i estris.
VI. Residus d'aparells elèctrics i electrònics.
VII. Residus de construcció i demolició procedents d'obres menors.
VIII. Podes i altres residus de jardineria.

ARTICLE 14. Contenidors
1. Per a complir la seua obligació de recollida de residus, l'Ajuntament aportarà, en relació
amb les diferents fraccions de residus, els contenidors corresponents (Annex II).
2. Aquells centres amb una producció diària superior a 1000 litres de residus en volum
podran efectuar-ne la gestió directament.
3. En qualsevol cas, l'Ajuntament determinarà la ubicació dels diferents contenidors en la
via pública atenent criteris d'eficiència, econòmics, organitzatius, de proximitat i
accessibilitat a la ciutadania i de salut i seguretat públiques.
ARTICLE 15. Conservació de contenidors
1. L'Ajuntament establirà reserves especials de l'espai urbà per a la càrrega i descàrrega i
altres operacions necessàries per a la correcta conservació dels contenidors.
2. Els serveis corresponents realitzaran la neteja periòdica dels contenidors en funció de
la seua conservació, i per al manteniment de les degudes condicions d'higiene. La neteja
dels contenidors de residus amb destinació a compostatge (5é contenidor/marró) haurà de
realitzar-se amb productes que no comprometen la qualitat del producte obtingut.
3. Les persones usuàries i ciutadania en general tenen l'obligació de conservar i
mantindre els contenidors en adequades condicions d'higiene i seguretat; seran
responsables de la deterioració que els recipients puguen patir per culpa seua,
negligència o imprudència. La mateixa obligació s'estableix per a les barres protectores,
pivots, barrots, etc.,i marques fixades de les zones de recollida si n'hi ha.
4. Queda prohibit el desplaçament del lloc indicat dels contenidors per a canviar-los de
lloc (excepte en ocasions especials, amb autorització de l'Ajuntament qui realitzarà els
desplaçaments), així com qualsevol manipulació d'aquests que puga donar origen a
situacions perilloses o dificulten la recollida per part del personal del servei corresponent.
5 Queda prohibida la fixació de cartells i similars en els contenidors. Per a això,
l'Ajuntament té els taulers d'anuncis situats en el municipi i altres vies de comunicació.
ARTICLE 16. Vidre
1. Els envasos de vidre s'han hauran de depositar en els contenidors identificats a tal fi
(color verd).
2. Per a un reciclatge més eficient, en el cas de botelles, pots i altres recipients, la
ciutadania hauria de buidar aquests recipients a fi d'eliminar-ne les restes de substàncies
que hi puguen quedar, així com separar tapes metàl·liques, taps de plàstic o altres residus
que inicialment eren part de l'envàs i depositar-los en el contenidor d'envasos lleugers.
ARTICLE 17. Envasos lleugers
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Els residus d'envasos lleugers s'han de depositar tan compactats com siga possible en els
contenidors identificats a tal fi (color groc).
ARTICLE 18. Paper/cartó
Els residus de paper i cartó s'han de depositar, tan plegats com siga possible, en el
contenidor identificat a tal fi. En particular les caixes de cartó seran trossejades i/o
doblegades de forma adequada per a la seua introducció i disposició en els contenidors
blaus.
ARTICLE 19. Recollida porta a porta de cartó de comerços i establiments
1. L'Ajuntament implantarà un sistema de recollida especial a comerços i establiments.
2. Totes les activitats que generen cartó han d'utilitzar preferentment aquest servei en
comptes dels contenidors disposats en la via pública, ja que aquests estan destinats
principalment a ús domèstic.
3. S'establirà un calendari de recollida setmanal amb una periodicitat i horari específic,
tenint en compte entre altres factors, les característiques dels horaris comercials i la
minimització de les molèsties a la ciutadania.
4. El cartó es deixarà en al costat de la porta del comerç sense que s'obstruïsca el trànsit
de vianants, o en el punt de recollida que puga establir l'Ajuntament.
5. El cartó es depositarà plegat, apilat i lligat, de manera que ocupe el menor espai
possible i se n'impedisca la dispersió.
6. En cas de deixar-lo en voreres, l'ample de pas lliure en aquestes mai serà inferior a un
metre i vint centímetres (1'2 m.)
7. El cartó es depositarà exclusivament dins de l'horari determinat, i en cap cas una
vegada haja passat el servei de recollida.
ARTICLE 20. Matèria orgànica
La matèria orgànica s'ha de depositar en el contenidor identificat a tal fi (color marró), en
bosses preferentment compostables i perfectament tancades mitjançant, nusos, llaços o
cintes adhesives.
ARTICLE 21. Fracció restes
1. La fracció restes s'ha de depositar en el contenidor identificat a tal fi (color gris).
2. S'entén per fracció restes tot allò que no es pot tirar en els contenidors abans
enumerats o no és fàcilment reciclable (raspalls, material ceràmic, maquinetes d'afaitar,
elements de plàstic com ara joguets, poals, paper plastificat, vaixelles, etc.).
3. Excepcionalment els residus domèstics que no haja sigut possible sotmetre a una
separació prèvia, es depositaran en aquest contenidor.
ARTICLE 22. Oli vegetal usat
1. La ciutadania abocarà els olis vegetals usats en envasos de plàstic hermètics ben
tancats i els depositaran en el contenidor identificat a tal fi (color taronja arredonits).
2. Les persones que regenten restaurants, bars, hotels i altres serveis de restauració han
de disposar de contenidors adequats per a l'abocament d'olis vegetals usats i entregar-los
a un gestor autoritzat.
3. Està prohibit abocar olis usats pels desaigües.
ARTICLE 23. Roba i calçat
La ciutadania depositarà la roba i sabates usades en bosses de plàstic tancades:
a) En els contenidors senyalitzats a tal fi.
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b) En els locals d'entitats o associacions sense ànim de lucre o en els contenidors
d'aquestes per a reutilitzar-los, sempre que aquestes entitats hagen sigut prèviament
autoritzades per l'Ajuntament per a la recollida de roba i sabates usades.

ARTICLE 24. Medicaments
Els medicaments caducats o en desús, les restes de medicaments i els envasos, seran
entregats per la ciutadania en els punts de recollida SIGRE (farmàcies).
ARTICLE 25. Piles
Les piles usades s'han de depositar per la ciutadania en els contenidors degudament
senyalitzats que es podran localitzar en la via pública, en els establiments expenedors ,
centres comercials, etc.
ARTICLE 26. Residus de la construcció i demolició
Per a obres en les quals es generen xicotetes quantitats de residus i no siga necessari la
instal·lació d'un contenidor es podran transportar directament de l'immoble, sense ocupar
espai públic, a un gestor autoritzat, a un ECOPARC de la EMTRE complint les normes
d'ús vigents publicades en la seua pàgina web, o al Magatzem de Serveis Municipals
complint les condicions d'admissió (vegeu Annex I).
ARTICLE 27. Mobles i trastos (voluminosos)
1. El servei específic de recollida ordinari que l'Ajuntament disposa es farà els divendres a
primera hora; el ciutadà ha de depositar els trastos voluminosos els dijous entre les 18 i
les 22 h.
2. En el cas que el divendres siga festiu s'avançarà el servei un dia.
3. Els mobles i trastos es depositaran preferentment a l'entorn dels "Punts Nets" o llocs
habilitats per a això, sempre que es complisquen tots els aspectes recollits en aquest
article.
4. Si la quantitat a retirar és DESPROPORCIONADA (per exemple desprendre's dels
trastos d'una dependència d'un habitatge o més), o suposen un perill per a la circulació de
les persones (vianants), s'haurà de contactar per telèfon prèviament amb el número
d'informació gratuït, que es podrà consultar a l'Ajuntament, en la seua pàgina web, i en els
mateixos contenidors instal·lats a la via pública.
5. La persona que desitge desprendre's d'algun matalàs, obligatòriament primer ha de
telefonar al número gratuït indicat per al seu registre.
6. Igualment quan el moble o trasto (voluminós), alguna de les seues arestes siga de una
mida de més d'un metre i mig (1'5 m.), prèviament també telefonarà al número gratuït per
al seu control i així poder ser retirat amb prioritat.
7. Queda prohibit depositar mobles, trastos, electrodomèstics i qualsevol tipus d'objectes
similars a l'interior dels contenidors destinats als residus sòlids urbans.
8. Queda prohibit en qualsevol cas depositar aquesta classe de residus sobre les
plataformes dels contenidors soterrats o recolzats en els de superfície. Es col·locaran
sobre la vorera o calçada, sense que entorpisquen el trànsit de persones ni vehicles.
9. Queda prohibit depositar mobles i trastos (voluminosos) en una vorera sinó és possible
deixar un ample de pas lliure d'almenys un metre i vint centímetres.
ARTICLE 28. Voluminosos de caràcter excepcional
Les persones que requerisquen desprendre's de residus voluminosos fora del dia, hora i
condicions fixades per aquesta Ordenança per a la recollida ordinària, han de:
a) Portar-los a un ECOPARC de la Xarxa Metropolitana
b) Depositar-los en el Magatzem de Serveis Municipals
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ARTICLE 29. Cristalls
Queda terminantment prohibit depositar cristalls o elements que els continguen com ara
portes, taules, vitrines, peixeres,...etc., en la via pública. Obligatòriament han de ser
depositats en els ECOPARCS.
ARTICLE 30. Restes de poda i jardineria
1. La ciutadania que desitge desprendre's de restes de poda i residus de jardineria
generats en el seu habitatge habitual podran depositar-los en un contenidor de matèria
orgànica, sempre que el volum de residus no supere els 500 litres i no desborde la
capacitat del contenidor i, si cal, els han de trossejar.
2. En el cas que les restes de poda no complisquen els criteris del punt 1 d'aquest article
caldrà:
a) Entregar a un gestor autoritzat,
b) Depositar en un ECOPARC de l'EMTRE
c) En el Magatzem de Serveis Municipals.
3. No obstant això el que disposa l'apartat anterior, la ciutadania podrà dur a terme el
compostatge dels esmentats residus en els recintes de la seua propietat, sempre que no
ocasionen molèsties o olors al veïnat.
Capítol III. Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs)

ARTICLE 31. Destinacions RAEEs
La ciutadania que desitge desprendre's de residus d'aparells elèctrics i electrònics han de:
a) Entregar-los al distribuïdor en el moment de compra d'un de nou.
b) Portar-los a un ECOPARC de la Xarxa Metropolitana.
c) Depositar-los en el Magatzem de Serveis Municipals.
d) Depositar-los en els establiments col·laboradors o punts habilitats per a la gestió
d'aquest tipus de residus.
ARTICLE 32. Obligacions envers els RAEEs
Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus
d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs), les persones tenen l'obligació d'entregar aquests
residus de manera separada de manera que no es depositen com a residus municipals no
seleccionats; està prohibit depositar-los o abandonar-los a la via pública.
TÍTOL III. XARXA D'ECOPARCS DE L'EMTRE
ARTICLE 33. Competència
1. La competència bàsica de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus
(EMTRE) és la prestació dels serveis de valoració i eliminació de residus urbans, d'acord
amb els objectius marcats per la Generalitat, amb els instruments de planificació previstos
per a l'àrea metropolitana i la ciutat de València.
2. En tot cas s'han de complir les normes d'ús establides.
ARTICLE 34. Dret d'utilització
1. La ciutadania de Quart de Poblet podrà fer ús dels ECOPARCS gestionats per l'Entitat
Metropolitana per al Tractament de Residus.
2. Només es podran acceptar els residus que tinguen idèntiques característiques als
generats en els domicilis particulars quant a naturalesa, composició i quantitat, raó per la
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qual es podran admetre aquells de comerços menuts, oficines o serveis els residus dels
quals siguen assimilables al domiciliari.
3. Igualment les instal·lacions industrials també podran ser autoritzades a utilitzar els
ECOPARCS, sempre que no estiguen obligades, per aplicació de la normativa
corresponent, a disposar d'un sistema propi de gestió de residus i sempre que es tracte
únicament de residus assimilables a domiciliaris.
ARTICLE 35. Tipologia del residu susceptible de gestió
1. L'ECOPARC rebrà aquells residus urbans per als quals no hi hagen contenidors en la
via pública del municipi i aquells d'origen domèstic que puguen contindre materials o
substàncies de caràcter perillós i que necessiten una gestió específica.
2.Llista de residus admesos en els ECOPARCS de l'EMTRE:
a) Radiografies.
b) Piles i bateries.
c) Olis de motor.
d) Oli de cuina.
e) Aerosols.
f) Fluorescents.
g) Envasos metàl·lics o plàstics que hagen contingut pintures, olis, dissolvents, etc.
h) Electrodomèstics.
i) Pneumàtics.
j) Metalls.
k) Runes de xicotetes reformes nets d'altres materials.
l) Voluminosos/Mobles.
m) Fusta i restes de poda.
n) Cristall.
o) Envasos lleugers.
p) Paper-Cartó.
3. Llista de residus NO admesos en els ECOPARCS de l'EMTRE:
a) Residus mesclats, encara que es tracte de residus admissibles si es depositen
separadament.
b) Residus orgànics, excepte la poda, encara que la procedència siga domiciliària.
c) Pneumàtics no procedents de turismes, motocicletes o bicicletes.
d) Envasos amb capacitat superior a 30 Kg., que hagen contingut productes tòxics.
e) Residus infecciosos i/o radioactius.
f) Medicaments.
g) Materials que continguen amiant.
h) Que es presenten en estat d'ignició.
i) Residus que manifestament en descarregar-los, puguen produir risc a les persones, les
coses o el medi ambient.
j) Residus líquids, excepte oli, pintures, i aquells especials d'origen domiciliari, sempre que
es presenten degudament envasats i identificats.
k) Residus procedents de processos industrials i d'activitats econòmiques que, per
aplicació de la normativa corresponent han de disposar d'un sistema propi per a la gestió
dels residus que generen.
TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I Disposicions generals
ARTICLE 36. Potestat sancionadora
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1. Correspon a l'Alcaldia o a qui n'exercisca la delegació, la resolució dels expedients
administratius sancionadors en exercici de la competència que li atribueix a tal fi l'article
21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
2. La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats conformement a aquesta
Ordenança es duran a terme de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i altra
normativa que li siga aplicable.
ARTICLE 37. Responsables de les infraccions
1. Seran considerades «Responsables» de les infraccions de les disposicions contingudes
en aquesta Ordenança totes aquelles persones físiques en les quals concórreguen les
següents condicions:
a) Que facen directament alguna de les actuacions que suposen la infracció d'aquesta
normativa, amb caràcter propi o com a representants o encarregades de les empreses
corresponents constituïdes com a persones jurídiques.
b) Que no complisquen amb l'obligació legal de previndre i exigir el compliment d'aquesta
normativa, en les actuacions dutes a terme pels primers responsables citats en l'apartat
a).
2. No obstant el que estableix l'apartat primer, la responsabilitat serà solidària en els
casos següents:
a) Quan la persona propietària, posseïdora o gestora dels residus els entregue a una
persona física o jurídica diferent de les autoritzades legalment.
b) Quan siguen diverses les persones responsables i no siga possible determinar el grau
de participació de cadascuna en la realització de la infracció de què es tracte.
ARTICLE 38. Funcions d'inspecció
1. L'exercici de les funcions d'inspecció i vigilància del compliment en allò que disposa
aquesta Ordenança correspondrà al personal que tinga atribuïdes aquestes funcions així
com a la policia local.
2. El personal al qual fa referència l'apartat anterior, en l'exercici de les seues funcions
inspectores, estarà facultat per a inspeccionar el contingut dels diferents sistemes de
recollida de residus, com ara els contenidors i les bosses de fem.
ARTICLE 39. Deure de col·laboració
1. Les persones productores, posseïdores, gestors de residus i responsables
d'establiments comercials, habitatges, indústries i altres activitats objecte d'aquesta
Ordenança tenen el deure de, d'acord amb la normativa aplicable, facilitar i permetre al
personal a què fa referència l'article anterior, en l'exercici de les seues funcions
d'inspecció, l'accés a les citades instal·lacions així com prestar-los col·laboració i facilitarlos la documentació necessària per a l'exercici d'aquestes tasques d'inspecció.
2. Les persones a les quals fa referència el punt anterior tindran, al seu torn, dret a
presenciar les inspeccions i comprovacions assenyalades en aquesta Ordenança.
Capítol II Sobre el tipus d'infraccions
ARTICLE 40. Graduació infracció
Les infraccions a l'Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
ARTICLE 41. infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus:
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a) Llançar o abandonar residus en la via pública o en llocs diferents als especificats per
l'Ajuntament sempre que aquesta conducta no siga constitutiva d'infracció greu o molt
greu.
b) Utilitzar els contenidors per a finalitats diferents als previstos en aquesta Ordenança
sempre que no constituïsca una infracció greu o molt greu.
c) Depositar els residus sense separar-los per fraccions o en contenidors o punts de
recollida diferents als identificats per a cada fracció de residus o contravenint el que
disposa l'Ordenança.
d) Depositar els residus sense compactar-los per a reduir-ne el volum i que s'aprofite al
màxim la capacitat dels contenidors.
e) Lliurar deixallles domiciliàries que continguen residus en forma líquida o emprar bosses
o envasos inadequats per a la contenció de cada tipus de residu.
f) Depositar mobles i trastos en la via pública en dia i lloc no autoritzat sempre que no siga
considerat infracció greu.
g) Depositar mobles i trastos al costat dels contenidors en superfície o soterrats de
manera que n'impedisquen la utilització per la ciutadania o les maniobres de
descàrrega/buidat.
h) Depositar residus en la vorera deixant un ample de pas en aquesta inferior a un metre i
vint centímetres (1'20 m).
i) Depositar matalaps sense haver telefonat amb anterioritat al número gratuït disposat per
al servei de recollida.
j) Depositar mobles o trastos (voluminós), quan alguna de les seues arestes siga d'una
mida de més d'un metre i mig (1'5 m.), sense haver telefonat prèviament al número gratuït
per al seu control.
k) La manipulació i selecció de matèries residuals depositades en la via pública, a l'espera
de ser recollits, així com la manipulació o sostracció de materials depositats en
contenidors destinats a la recollida selectiva sense autorització.
l) Depositar en la via pública cristalls o qualsevol element que els continga, i que per la
seua escassa entitat o presentació no suposen un risc per a les persones.
m) Depositar residus sense respectar els horaris establits.
n) Canvis d'ubicació de contenidors per part de persones no autoritzades.
o) Impedir operacions de càrrega i descàrrega dels serveis de Recollida de Residus Sòlids
Urbans i Neteja.
p) Qualssevol altres actuacions o omissions d'obligacions descrites en aquesta
Ordenança que no tinguen la qualificació greu o molt greu.
q) La comissió d'alguna de les infraccions tipificades en els dos articles següents, quan
per la seua naturalesa, escassa quantia o entitat, no meresca la qualificació de greu o
molt greu.
ARTICLE 42. Infraccions greus
Es consideren infraccions greus:
a) L'abandó o abocament de qualsevol tipus de residus municipals que posen en perill la
salut de les persones o s'haja produït un mal o deterioració per al medi ambient.
b) Depositar en la via pública cristalls o qualsevol element que els continga (portes, taules,
vitrines, peixeres,...etc. quan suposen un risc per a les persones.
c) L'obstrucció a l'activitat de vigilància, inspecció i control de l'Ajuntament, així com
l'incompliment de les obligacions de col·laboració previstes en la legislació vigent sobre
residus.
d) Qualsevol acte o manipulació dels contenidors que els deteriore o els faça inservibles.
e) Depositar materials inflamables o explosius en papereres i contenidors produint o amb
el risc de produir deterioració del mobiliari urbà o perill per a la ciutadania.
f) Incineració de residus sòlids a cel obert.
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g) Usar indegudament o danyar els recipients de recollida de residus propietat municipal,
originant problemes de salubritat o neteja en la via pública.
h) Depositar enderrocs en els contenidors destinats a residus domiciliaris, o abandonarlos en la via pública.
i) Depositar gran volum de mobles i trastos en la via pública o que aquests puguen
suposar un risc per a les persones sense prèviament haver-ho comunicat al telèfon gratuït
disposat per a la prestació d'aquest servei.
j) La reiteració d'alguna falta lleu.
k) La comissió d'alguna de les infraccions tipificades en l'article següent, quan per la seua
naturalesa, escassa quantia o entitat, no meresca la qualificació de molt greu.
ARTICLE 43. Infraccions molt greus
Es consideren infraccions molt greus:
a) Abandó o abocament de qualsevol tipus de residu quan s'haja posat en perill greu la
salut de les persones o s'haja produït un mal o deterioració greu per al medi ambient.
b) Depositar en la via pública o en contenidors no aptes per a això residus de caràcter
industrial o perillós (sanitaris, nocius, etc.).
c) Depositar residus en abocadors clandestins o l'abandó, abocament o eliminació
incontrolada de qualsevol tipus de residus.
d) No facilitar informació a l'Ajuntament sobre l'origen, quantitat i/o característiques dels
residus que puguen produir problemes en la seua manipulació, transport o tractament, així
com proporcionar dades falses o impedir o obstruir la labor inspectora municipal.
e) Abocar a la via pública qualsevol classe de producte, líquid, sòlid o solidificable que
puga produir danys en els paviments o afectar la seguretat de les persones, vehicles o
instal·lacions municipals de sanejament.
f) La reiteració d'alguna falta greu.
ARTICLE 44. Atenuants i agreujants
Per a determinar la naturalesa de la infracció, el grau i la quantia de la sanció, es tindran
en compte les circumstàncies següents:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa i gravetat dels perjudicis causats.
c) La reincidència, per comissió en el terme d'un any de més d'una infracció de la mateixa
naturalesa, quan així haja sigut declarada per resolució ferma.
d) La transcendència per a la convivència ciutadana.
Capítol III Graduació de les sancions
ARTICLE 45. Quanties
Sense perjudici d'exigir, quan siga procedent, les responsabilitats de caràcter penal o civil
corresponents, les infraccions als preceptes d'aquesta Ordenança seran sancionades
segons els imports que disposa l'article 141 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
Mesures per a la Modernització del Govern Local, i són aquestes:
a) Infraccions lleus amb multa de fins a 750 euros.
b) Infraccions greus amb multa de fins a 1.500 euros.
c) Infraccions molt greus amb multa de fins a 3.000 euros.

ARTICLE 46. Mesures cautelars
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Amb caràcter previ a la incoació de l'expedient sancionador oportú, l'Ajuntament podrà
adoptar o imposar a la persona presumpta responsable de qualsevol dels fets tipificats
com a infraccions, l'adopció de les mesures cautelars següents:
a) Suspensió de l'activitat.
b) Qualsevol altra mesura de correcció, seguretat o control que impedisca l'extensió del
mal ambiental.
ARTICLE 47. Infraccions administratives
1. Tindran la consideració d'infraccions administratives les accions o omissions que
contravinguen el que disposa aquesta Ordenança, així com aquelles altres que estiguen
tipificades en la legislació estatal o autonòmica, reguladora de les matèries que s'hi
inclouen, sense perjudici que els preceptes d'aquesta Ordenança puguen contribuir a una
identificació més precisa de les infraccions.
2. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons que
estableix l'article 35.
ARTICLE 48. Prescripció de les sancions
1. Les infraccions molt greus prescriuran als cinc anys, les greus als tres anys i les lleus a
l'any. El termini de prescripció començarà a comptar a partir del dia en què la infracció
s'haja comés.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als cinc anys, les imposades
per faltes greus als tres anys i les imposades per faltes lleus a l'any. El termini de les
sancions començarà a comptar a partir de l'endemà d'aquell en què siga ferma la
resolució per la qual s'imposa sanció.
ANNEX I
NORMES PER A DEPOSITAR ALGUNS TIPUS DE RESIDUS EN EL MAGATZEM DE
SERVEIS MUNICIPALS I ECOPARCS
La normativa vigent a la Comunitat Valenciana que regula la gestió dels residus urbans,
Llei 10/2000, estableix que les persones, societats o entitats productores o posseïdores
de residus estan obligats a entregar-los a les entitats locals o a gestors autoritzats, així
com a classificar-los abans del lliurament.
Que en l'Àrea Metropolitana de València, l'administració competent per a la prestació dels
serveis de valorització i eliminació de residus urbans és l'Entitat Metropolitana per al
Tractament de Residus, EMTRE, i alhora responsable de la xarxa d'ECOPARCS
d'aquesta àrea a la qual pertany Quart de Poblet.
Per a depositar gratuïtament aquells residus que es generen en la llar i per als quals no hi
ha contenidors específics en els sistemes de recollida tradicional s'han posat a la
disposició de la ciutadania els ECOPARCS.
La ciutadania de Quart de Poblet, pot fer ús de tots els ecoparcs de l'Àrea Metropolitana.
La relació d'instal·lacions a la seua disposició i l'horari de funcionament es poden
consultar en la següent web: http://www.emtre.es/ecoparques-valencia.php
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ECOPARCS més pròxims: Vara de Quart (València), Paiporta-Picanya, Alaquàs-Aldaia,
Torrent-Parc Central, Xirivella, Manises, llista completa en la web indicada.
Que no obstant això, a fi de facilitar a la ciutadania de Quart de Poblet que es puga
desprendre d'alguns dels residus més habituals que s'han de depositar en un ECOPARC
sense necessitat d'haver de desplaçar-se a una altra localitat, en el Magatzem de Serveis
Municipals es podran depositar exclusivament els residus següents amb les condicions
següents:
TIPUS DE RESIDU
Mobles i trastos
RAEE (electrodomèstics i similars)
Runes
Restes de poda
Envasos de pintura buits
Piles, bateries de telèfon i similars
Bombetes i tubs fluorescents
Tòner i cartutxos d'impressora

CONDICIONS D'ADMISSIÓ
L'equivalent a 100 Kg/dia
2 unitats/persona i dia
200 Kg persona/dia (6 sacs) i 800 Kg /mes màxim
100 kg
2 unitats/persona i dia i 6 unitats/mes màxim
10 unitats/persona i dia
5 unitats/persona i dia
3 unitats/persona i dia

Horari: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores, i els dissabtes, segons èpoques de
l'any. Caldrà prèviament consultar disponibilitat en el telèfon de contacte següent:: 96 136
05 13.
ALTRES CONDICIONS QUE S'APLICARAN EXCLUSIVAMENT EN EL MAGATZEM DE
SERVEIS MUNICIPALS
1. Només podran depositar residus en el Magatzem de Serveis Municipals, les persones
que residisquen a Quart de Poblet (s'acreditarà mitjançant la presentació del DNI), i en les
condicions indicades.
2. Els residus que es podran depositar seran exclusivament els que es puguen generar en
un domicili particular i de la naturalesa dels recollits en la taula.
3. Com a excepció es podran admetre residus procedents d'activitats mercantils radicades
a Quart de Poblet, quan es tracte d'un residu que es genera esporàdicament, i no com a
rebuig procedent del procés productiu d'aquesta.
4. Per a depositar residus procedents de la construcció i demolició (runes), s'ha d'aportar
la llicència municipal d'obres corresponent (decret de concessió), o declaració
responsable (instància normalitzada de l'Ajuntament amb el Registre General d'Entrada),
segons siga procedent.
ANNEX II
Llista il·lustrativa dels residus que s'han de depositar en cadascun dels contenidors
Vidre
Botelles de vi, de suc, de refrescos, de cervesa, etc.
Botelles de licors
Botelles d'oli, de vinagre, de salses, etc.
Pots de conserva
Flascons de cosmètica, de perfums i colònies
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Paper i cartó
Envasos de paper o cartó
Caixes o embalatges de cartó
Periòdics
Revistes
Sobres
Llibres i llibretes
Fulls de paper
Bosses de paper
Papers d'embalar
Paper de regal
Envasos lleugers
Bosses de plàstic
Botelles i garrafes de plàstic d'aigua, llet i refrescos
Llandes
Bricks
Envasos de neteja, o higiene
Envasos de iogurt i conserves
Aerosols
Safates de suro blanc i alumini
Paper d'alumini
Tapes i taps de pots i botelles
Orgànic
Restes de menjar, pa i brioixeria
Fruita i verdura
Espines i ossos
Carn i peix
Corfes, ous i mariscos
Excrements animals
Suros de botelles
Pòsits de café
Restes d'infusions
Tovallons i paper de cuina bruts
Restes de jardineria i poda
Fracció restes (tot allò que no pot tirar-se en els altres contenidors, o que no pot ser
reciclat)
Ceràmica i porcellana
Poals i cassoles
Espills
Bolquers, biberons i compreses
Maquinetes d'afaitar
Cristalleria
Raspalls per a pentinar i de dents
Paper plastificat
Tubs de plàstic
Pols
Penjadors i pinces
Joguets
Guants de goma
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