
ORDENANÇA DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
 
TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
ARTICLE 1 
La present Ordenança té com a objecte la regulació, en l’àmbit de les competències de 
l’Ajuntament de Vila-real i dins del seu terme municipal, de les següents situacions i 
activitats: 
1. La neteja de la via pública en el que es refereix a l’ús comú general dels ciutadans, el 
control de la neteja quant a l’ús comú especial i privatiu i la neteja dels solars de propietat 
municipal, espais oberts i abocadors no autoritzats. Així mateix, la inspecció i la realització 
subsidiària de la neteja dels solars de propietat pública o privada. 
2. La prevenció de l’estat de brutícia de la ciutat, produïda com a conseqüència de 
manifestacions públiques al carrer. 
3. La recollida de fems i residus sòlids produïts a conseqüència del consum domèstic, així 
com la de tots els materials residuals que, per la seua naturalesa, puguen assimilar-se als 
anteriors; i, en general, tota classe de fems i deixalles produïts dins de l’àmbit urbà la 
recollida dels quals corresponga per llei als ajuntaments. 
4. L’acumulació, càrrega, transport i abocament de terres, runes i altres materials semblants 
o assimilables produïts a conseqüència d’obres, construcció i enderrocaments, en tot allò no 
inclòs en els números 1 i 3 anteriors. 
5. La recollida i transport dels materials residuals i dels productes destinats pels seus 
productors o posseïdors a l’abandó que, sense estar inclosos específicament en els apartats 
precedents, són de competència municipal d’acord amb la legislació vigent. 
6. En la mesura que siga de la seua competència, la gestió, control i inspecció dels sistemes 
i equipaments destinats al tractament, aprofitament, dipòsit i eliminació de les referides 
deixalles objecte dels apartats 3, 4 i 5 anteriors. 
ARTICLE 2 
Aquesta Ordenança de neteja s’articula d’acord amb: 
Títol I. Disposicions generals 
Títol II. Neteja de la via pública 
Títol III. Neteja de la ciutat respecte a l’ús comú especial i privatiu i de les manifestacions 
públiques en el carrer. 
Títol IV. Recollida de residus sòlids urbans 
Títol V. Recollida i transport dels residus sòlids industrials i especials 
Títol VI. Recollida, transport i abocaments de terres i runes 
Títol VII. Tractament i eliminació de residus sòlids 
Títol VIII. Procediment sancionador 
ARTICLE 3 
Els serveis municipals, després d’escoltar els interessats, han d’establir la interpretació que 
estimen convenient en els dubtes que pogueren presentar-se en l’aplicació d’aquesta 
Ordenança. 
ARTICLE 4 
1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual d’aquesta Ordenança i de les 
disposicions complementàries que, en matèria de neteja general i manteniment de 
l’ornament públic, dicte en qualsevol moment l’Alcaldia en l’exercici de les seues facultats. 



2. L’autoritat municipal pot exigir en tot moment el compliment d’aquesta Ordenança, i 
obligar el causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció causada, sens perjudici de 
la imposició de la sanció que corresponga. 
3. L’Alcaldia, a proposta dels serveis municipals corresponents, ha de sancionar -d’acord 
amb el que s’estableix en el títol VIII- els que amb la seua conducta contravingueren al que 
disposa aquesta Ordenança. 
ARTICLE 5 
1. L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que, segons aquesta 
Ordenança, correspon efectuar directament als ciutadans, imputant-los el cost dels serveis 
prestats, sens perjudici de les sancions que en cada cas correspon i del que civilment fóra 
exigible. 
2. L’Ajuntament ha de realitzar la producció dels serveis, en tots els supòsits previstos en 
aquesta Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en cada 
moment estime convenient per als interessos de la ciutat. 
 
TÍTOL II 
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
CAPÍTOL I. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ÚS 
COMÚ DELS CIUTADANS 
ARTICLE 6 
A l’efecte de la neteja, es consideren com a via pública: les avingudes, passejos, carrers, 
voreres, travessies, camins, parcs i jardins, i la resta de béns d’ús públic municipal destinats 
directament a l’ús comú dels ciutadans. 
ARTICLE 7 
1. Queda prohibit tirar i abandonar en la via pública qualsevol classe de productes que 
puguen deteriorar l’aspecte de neteja de la ciutat. Els residus sòlids de xicotet format com 
ara papers, embolcalls i altres de semblants han de dipositar-se en les papereres instal·lades 
a aquest efecte. Els materials residuals voluminosos o els de dimensió reduïda però en gran 
quantitat poden ser objecte de retirada per part dels serveis de recollida de residus. 
2. Es prohibeix dipositar petards, cigars purs, puntes de cigarret o altres materials encesos 
en les papereres i la resta de contenidors.  
3. Es prohibeix igualment tirar a terra qualsevol deixalla des dels vehicles, ja estiguen 
parats o en marxa. 
4. El reg de les plantes col·locades en l’exterior dels edificis pot realitzar-se des de les 22 
hores de la nit a les 7 hores del matí següent. 
ARTICLE 8 
1. Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, els patis interiors d’illes, els 
solars particulars, i en general totes aquelles zones comunes de domini particular. 
2. L’Ajuntament exerceix el control i inspecció de l’estat i de neteja dels elements objectes 
del número 1 anterior i pot obligar coactivament a netejar-los a la persona responsable, 
d’acord amb les instruccions que a aquest efecte dicten els serveis municipals. 
3. Correspon a l’Administració municipal la neteja de calçades, rastells, voreres, passejos, 
escocells d’arbres, parcs i jardins, sens perjudici de les modificacions del servei que en 
circumstàncies especials dictamine l’Alcaldia. 
ARTICLE 9 
Quan l’Il·lm. Ajuntament de Vila-real procedesca a la neteja intensa d’un carrer i necessite 
la suspensió temporal de l’estacionament, amb 48 hores d’anticipació, ha de col·locar en la 



zona on siga necessari prohibir l’esmentat estacionament uns senyals portàtils de prohibit 
aparcar amb el cartell complementari de "per neteja pública". 
Els vehicles que obstaculitzen l’operació de neteja poden ser retirats com preveu l’article 
292, 3,b) 12 del Codi de la circulació. 
 
ARTICLE 10 
La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà, però que no estiguen sota 
responsabilitat municipal, correspon efectuar-la als titulars administratius dels respectius 
serveis. 
 
CAPÍTOL II. LA BRUTÍCIA EN LA VIA PÚBLICA PER OBRES I ALTRES 
ACTIVITATS 
ARTICLE 11 
1. Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública, siga quin siga el lloc 
en què es desenvolupen i sens perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas 
siguen procedents, exigeixen dels seus titulars l’obligació d’adoptar les mesures necessàries 
per a evitar la brutícia en la via pública, així com la de netejar la part d’aquesta i dels seus 
elements estructurals que s’hagueren vist afectats, i la de retirar els materials residuals 
resultants. 
2. L’autoritat municipal pot exigir en tot moment les accions de neteja corresponents, tenint 
en compte el que estableix el número 1 anterior. 
ARTICLE 12 
1. Per a prevenir la brutícia, les persones que realitzen obres en la via pública han de 
procedir a la protecció d’aquesta mitjançant la col·locació d’elements al voltant dels 
enderrocaments, terres i altres materials sobrants d’obra, de manera que s’impedesca la 
disseminació i abocament d’aquests materials fora de l’estricta zona afectada pels treballs. 
2. En especial, les superfícies immediates als treballs en rases, canalitzacions i connexions 
realitzades en la via pública han de mantenir-se sempre netes i exemptes de qualsevol 
classe de materials residuals. Les terres extretes han de protegir-se, en tot cas, segons 
determina el número 1 anterior. 
ARTICLE 13 
Quan es tracte d’edificis en construcció, l’obligació de netejar la via pública en tot l’àmbit 
material establit en l’article 11 correspon al contractista de l’obra. 
ARTICLE 14 
1. Queda terminantment prohibit dipositar en la via pública, o delimitada per l’obra, tot 
tipus de materials, fins i tot terres, sorres, graves i altres materials i elements mecànics de 
contenció i excavació. 
2. La utilització de contenidors per a obres és sempre preceptiva quan els materials 
d’extracció o recollida excedesquen del volum d’1 metre cúbic, excepte les obres 
d’urbanització en la via pública o de realització de rases i canalitzacions. 
ARTICLE 15 
Es prohibeix la manipulació i selecció dels materials residuals dipositats en la via pública a 
l’expectativa de ser recollits pels serveis corresponents, així com la rebusca i el fet de tirar 
els fems domiciliaris o d’establiments de tota índole. 
ARTICLE 16 
Els titulars de tallers estan obligats a mantenir nets els accessos, especialment en allò que es 
refereix a greixos despresos dels vehicles. 



 
ARTICLE 17 
Es prohibeix realitzar en la via pública els actes que s’especifiquen a continuació: 
a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol classe de materials residuals tant en la calçada com 
en les voreres, escocells, solars sense edificar i en la xarxa de clavegueram. S’exceptuen els 
casos en què hi haja autorització prèvia municipal, o quan, per causa d’emergència, així ho 
ordene l’Alcaldia. 
b) Vessar qualsevol classe d’aigua bruta sobre les calçades, voreres, rastells, escocells i 
solars sense edificar. 
c) El vessament de qualsevol classe de producte industrial líquid o sòlid que per la seua 
naturalesa siga susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i seguretat 
de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament. 
d) L’abandó d’animals morts. 
e) Llavar i reparar vehicles en la via pública. 
f) Realitzar qualsevol acte que produesca brutícia o siga contrari a la neteja i decor de la via 
pública. 
ARTICLE 18 
1. Es prohibeix l’abandó de mobles i efectes en la via pública. 
2. És potestat dels serveis municipals la retirada sense previ avís de tot material o objecte 
presumptament abandonat quan dificulte el pas, la lliure circulació o puga ser causa 
d’afecció de la neteja o decor de la via pública. 
3. El dipòsit d’aquests materials es regirà en tot moment per la legislació vigent, i en allò no 
previst, pel que dispose l’Alcaldia. 
4. Les despeses produïdes pel trasllat, dipòsit i custòdia d’aquests materials són a càrrec 
dels seus propietaris o productors, d’acord amb la corresponent ordenança fiscal. 
 
CAPÍTOL III. NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS 
ARTICLE 19 
1. Tot solar no edificat que limite amb la via pública, l’ha de tancar el seu propietari que, 
així mateix, ha de mantenir-lo lliure de rebutjos i residus i en les degudes condicions 
d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic. 
2. La prescripció anterior inclou l’exigència de la desratització i desinfecció dels solars. 
3. És potestat de l’Ajuntament la inspecció i realització subsidiària dels treballs a què es 
refereixen els números 1 i 2 anteriors, siguen els solars de propietat pública o privada. 
Iniciada l’esmentada prestació pels serveis municipals, no s’ha d’interrompre encara que 
l’obligat manifeste el seu propòsit de realitzar les prestacions incomplides. 
ARTICLE 20 
1. Es pot eximir de l’obligació de tanca als propietaris d’aquells solars que, per les seues 
característiques especials, de situació i utilització, no siga aconsellable tancar segons el 
parer dels serveis municipals. 
2. En cas de realització subsidiària dels treballs de neteja i tanca o absència manifesta dels 
seus propietaris, és potestat de l’Ajuntament l’enderrocament de la tanca dels solars de 
propietat privada quan, per motius d’interés públic, es faça necessari aquest enderrocament 
per a aconseguir-hi l’accés. 
3. Els serveis municipals han d’imputar als propietaris els costos de l’enderrocament a què 
fa referència el número 2 anterior, així com els de reconstrucció de la part de tanca 
afectada. 



ARTICLE 21 
1. La tanca dels solars a què es fa referència en els articles anteriors ha d’efectuar-se 
d’acord amb les normes següents: 
a) Una altura mínima de 2 metres. 
b) Una porta amb pany, perfectament col·locada amb tots els seus elements de seguretat. 
2. El tipus de tanca anteriorment esmentat pot substituir-se per qualsevol altre que els 
serveis municipals consideren convenient. 
ARTICLE 22 
1. Si es tracta de finques afectades pel planejament urbanístic i mitjançant cessió dels seus 
propietaris per a ús públic, zones afectades com a via pública o utilitzats com a ús 
comunitari, l’Ajuntament, una vegada escoltats els interessats, pot fer-se càrrec totalment o 
parcialment del manteniment de les condicions objecte dels articles 19 i 20 precedents, fins 
que no es duga a terme el tràmit expropiatori. 
2. En el supòsit previst en l’apartat 1 anterior, l’Alcaldia, en exercici de les seues facultats, 
resol d’acord amb l’interés ciutadà. 
 
CAPÍTOL IV. REPERCUSSIONS EN LA NETEJA RESPECTE A LA TINENÇA 
D’ANIMALS EN LA VIA PÚBLICA 
ARTICLE 23 
1. Els propietaris són directament responsables dels danys o afeccions a persones i coses i 
de qualsevol acció que ocasione brutícia en la via pública produïda per animals de la seua 
pertinença. 
2. En absència del propietari és responsable subsidiària la persona que condueix l’animal en 
el moment de produir-se l’acció que causa la brutícia. 
3. Davant d’una acció que causara brutícia en la via pública, produïda per animal, els agents 
municipals estan facultats en tot moment per a: 
a) Exigir del propietari o tenidor de l’animal la reparació immediata de l’afecció causada. 
b) Retenir l’animal per a lliurar-lo als serveis municipals corresponents. 
ARTICLE 24 
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduesquen gossos o una altra 
classe d’animals per la via pública estan obligades a impedir que aquells facen les seues 
deposicions en qualsevol de les parts de la via pública destinades al trànsit dels vianants. 
2. Per motius de salubritat pública, queda categòricament prohibit que els animals realitzen 
les seues dejeccions o deposicions sobre les voreres, parterres, zones verdes i la resta 
d’elements de la via pública destinats al pas, estada o jocs dels ciutadans. 
3. Mentre estiguen en la via pública, s’autoritza que els animals efectuen les seues 
deposicions en els embornals de la xarxa de clavegueram. 
4. En cas d’inevitable deposició d’un animal en la via pública, el conductor de l’animal farà 
que aquest depose en la calçada al costat del rastell. En aquest cas el conductor de l’animal 
està obligat a recollir i tirar els excrements, i fins i tot ha de netejar la part de la via pública 
que haguera estat afectada. 
5. El conductor de l’animal pot, d’acord amb el que disposa l’apartat 6: 
a) Dipositar les deposicions de manera higiènicament acceptable, mitjançant la bossa de 
recollida de fems. 
b) Dipositar els excrements dins de bosses impermeables, perfectament tancades, en les 
papereres. 



c) Dipositar les deposicions, sense cap embolcall, en la xarxa de clavegueram a través dels 
seus embornals. 
 
TÍTOL III 
NETEJA DE LA CIUTAT RESPECTE A L’ÚS ESPECIAL I PRIVATIU I DE LES 
MANIFESTACIONS PÚBLIQUES  
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
ARTICLE 25 
1. La brutícia de la via pública produïda a conseqüència de l’ús especial i privatiu és 
responsabilitat dels seus titulars. 
2. Els titulars d’establiments, siguen o no fixos, com ara bars, cafés, quioscos, llocs de 
venda o semblants, estan obligats a mantenir en les degudes condicions de neteja tant les 
pròpies instal·lacions com l’espai urbà sotmés a la seua influència. 
3. L’Ajuntament pot exigir als titulars expressats en el número 2 anterior la col·locació 
d’elements homologats per a la contenció dels residus produïts pel consum en els seus 
establiments, i els correspon, així mateix, el manteniment i la neteja d’aquests elements. 
4. L’Ajuntament, a proposta dels serveis municipals, ha d’establir el nombre i model de 
papereres i altres elements semblants que han d’instal·lar els titulars d’activitats en la via 
pública. 
ARTICLE 26 
1. Els organitzadors d’un acte públic al carrer són responsables de la brutícia derivada de la 
celebració d’aquest acte al carrer. 
2. A l’efecte de la neteja de la ciutat, els organitzadors estan obligats a sol·licitar llicència a 
l’Ajuntament del lloc, recorregut i horari de l’acte públic que cal celebrar. L’Ajuntament 
pot exigir la construcció d’una fiança en metàl·lic o aval bancari per l’import dels serveis 
subsidiaris de neteja que previsiblement els poguera correspondre efectuar a conseqüència 
de la brutícia que poguera derivar-se de la celebració de l’acte públic. 
3. Si, finalitzat l’acte públic i efectuats els treballs de neteja, el cost d’aquests fóra superior 
a la fiança exigida, l’import de la diferència ha de ser abonada pels organitzadors de l’acte 
públic. En cas de no exigir-se fiança, la totalitat del cost ha de ser abonat pels mencionats 
organitzadors. 
ARTICLE 27 
1. La concessió de l’autorització per a la col·locació o distribució de qualsevol element 
publicitari ha de portar implícita l’obligació del responsable de netejar els espais de la via 
pública que s’hagueren embrutat, i de retirar dins del termini autoritzat tots els elements 
publicitaris que s’hagueren utilitzat i els seus corresponents accessoris. 
2. Per a la col·locació o distribució en la via pública de qualsevol element publicitari, 
l’Ajuntament pot exigir la constitució de fiança o aval bancari per la quantia corresponent 
als costos previsibles de netejar o retirar de la via pública els elements que pogueren causar 
brutícia. 
CAPÍTOL II. DE LA COL·LOCACIÓ DE CARTELLS PANCARTES PINTADES I 
DISTRIBUCIÓ DE FULLS EN LA VIA PÚBLICA 
ARTICLE 28 
1. Es prohibeixen les pintades i col·locació de cartells en llocs no autoritzats. 
2. La col·locació de cartells en la via pública sense autorització dóna lloc a la imposició de 
sancions i imputació dels costos corresponents als treballs de neteja als responsables. 



3. Les pancartes han de ser retirades pels interessats tan prompte com haja caducat el 
termini per al qual van ser autoritzades. Si no es fa així, han de ser retirades pels serveis 
municipals i s’han d’imputar als responsables els costos corresponents al servei prestat sens 
perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 
4. La col·locació de pancartes en la via pública sense autorització dóna lloc a la imposició 
de sancions als responsables per l’autoritat municipal. 
ARTICLE 29 
1. Es prohibeix qualsevol classe de pintades en la via pública, tant sobre els seus elements 
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i façanes. 
2. Són excepcions en relació amb el que disposa el número 1 anterior: 
a) Les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre les tanques dels solars per a les 
quals és necessària l’autorització prèvia del seu propietari. 
b) Les situacions que respecte d’això autoritze l’Ordenança municipal sobre publicitat. 
ARTICLE 30 
1. Es prohibeix escampar i tirar qualsevol classe de fulls i materials semblants. S’exceptuen 
les situacions que en sentit contrari autoritze l’Alcaldia. 
2. Han de ser sancionats els que escampen o distribuesquen fulls sense autorització. 
3. Els serveis municipals han de netejar la part de l’espai urbà que s’haguera vist afectada 
per la distribució o dispersió de fulls, i ha d’imputar als responsables el cost corresponent 
als serveis prestats, sens perjudici de la imposició de les sancions que hi correspongueren. 
 
TÍTOL IV 
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
CAPÍTOL I. CONSIDERACIONS GENERALS I ÀMBIT DE PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS 
ARTICLE 31 
1. D’acord amb el que disposa el número 3 de l’article 1, aquest títol regula les condicions 
en les quals l’Ajuntament presta i l’usuari utilitza els serveis destinats a la recollida dels 
rebutjos i residus sòlids urbans produïts pels ciutadans. 
2. Tenen la categoria d’usuaris a l’efecte de prestació d’aquests serveis tots els veïns i 
habitants del terme municipal de Vila-real, que formen nuclis d’habitatges, els quals els han 
d’utilitzar d’acord amb les disposicions vigents. 
ARTICLE 32 
A l’efecte d’aquestes ordenances tenen la categoria de residus sòlids urbans els materials 
següents: 
1. Els rebutjos de l’alimentació i del consum domèstics produïts pels ciutadans en els seus 
habitatges. 
2. Els residus procedents de l’agranat de les voreres efectuat pels ciutadans. 
3. Els residus produïts a conseqüència de xicotetes obres domiciliàries quan l’entrega diària 
als serveis de la recollida no sobrepasse els vint litres. 
4. La brossa de la poda d’arbres i del manteniment de plantes sempre que es lliure 
trossejada i en bosses homologades. 
5. Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals comercials. 
6. Els materials residuals produïts per activitats de serveis comercials i industrials, sempre 
que puguen assimilar-se als rebutjos domiciliaris. 
7. Els residus produïts pel consum en bars, restaurants i la resta d’establiments que 
expenguen productes alimentaris cuinats o en els quals es realitzen consumicions de 



qualsevol classe. Així mateix, els produïts en supermercats, autoserveis i establiments 
semblants. 
8. Els residus de consum en general produïts en residències, hotels, hospitals, clíniques, 
ambulatoris, col·legis i altres establiments públics o oberts al públic. 
9. Els mobles, efectes domèstics i trastos vells, així com roba, calçat i qualsevol producte 
anàleg. 
10. Les deposicions dels animals domèstics que siguen dipositades de forma higiènicament 
acceptable d’acord amb el que estableix respecte d’això l’article 5, apartat a) de l’article 24 
de les presents ordenances. 
11. Els vehicles fora d’ús quan hi concórreguen presumpcions d’abandó, o quan els seus 
propietaris hagen fet renúncia expressa a favor de l’Ajuntament per a procedir a la seua 
eliminació. Qualsevol altre tipus de material residual assimilable als assenyalats en els 
números anteriors i, en tot cas, els que en circumstàncies especials especifiquen els serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 
ARTICLE 33 
1. La recollida de rebutjos i residus sòlids regulada per aquestes ordenances ha de ser 
efectuada per l’Ajuntament mitjançant la prestació de dues classes de serveis. Un és 
l’obligatori de recollida de fems domiciliaris i la resta de serveis tenen caràcter optatiu per 
al ciutadà, a qui l’Ajuntament pot exigir el pagament del cost del servei. 
De la recollida de residus sòlids s’ha de fer càrrec el personal dedicat a aquesta, i qui el 
lliure a qualsevol altra persona física o jurídica ha de respondre solidàriament amb aquesta 
per qualsevol perjudici que per tal acció poguera derivar-se, independentment de les 
sancions que pertocaren. En cap cas, ni sota pretext, han de lliurar-se els residus sòlids 
urbans als operaris encarregats de l’agranat dels carrers. 
2. El servei de recollida de fems domiciliaris ha de ser prestat amb caràcter general per 
l’Ajuntament en tot el terme municipal. 
ARTICLE 34 
Han de ser sancionats els que lliuren als serveis de recollida residus diferents dels 
assenyalats per a cada classe de servei. També han de ser sancionats els que dipositen els 
rebutjos fora dels contenidors o en un element de contenció diferent de l’expressament 
assenyalat en cada cas pels serveis municipals. 
ARTICLE 35 
Quant al que estableixen els articles d’aquest títol d’aquestes ordenances, els serveis de 
neteja han d’interpretar els casos de dubte i han de determinar en conseqüència 
l’acceptabilitat o no dels residus, així com el tipus de servei de recollida que corresponga. 
CAPÍTOL II. DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS DOMICILIARIS 
ARTICLE 36 
Queden exclosos del servei obligatori de recollida domiciliària les següents categories de 
residus: 
1. Els detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials. 
2. Els animals morts. 
3. Els mobles, efectes domèstics, trastos vells i els materials residuals procedents de 
xicotetes reparacions en els domicilis. 
4. Els residus procedents de Mercats. 
5. Els materials de rebuig, cendres i escòria produïts en fàbriques, tallers i magatzems. 
6. Les deixalles i fem produïts en els escorxadors, laboratoris, parcs urbans i la resta 
d’establiments semblants públics i privats. 



7. Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb 
independència de quina siga la seua destinació. 
8. Els productes procedents del decomís. 
9. Qualsevol altre material residual que, en funció del seu contingut o forma de presentació, 
puga qualificar-se de perill. 
ARTICLE 37 
1. Es prohibeix l’abandó de fems. Els usuaris han de dipositar els fems en les condicions i 
llocs que determine l’Ajuntament. Així mateix està prohibit dipositar els fems els dies que 
no es preste servei de recollida. 
2. No es presta el servei de recollida les nits de Xulla de les festes patronals i les nits del 30 
d’abril, 24 i 31 de desembre. 
ARTICLE 38 
Quant a la prestació del servei de recollida domiciliària, els usuaris estan obligats a utilitzar 
els elements de contenció per a fems que en cada cas determinen els serveis municipals de 
conformitat amb la normativa legal vigent. 
ARTICLE 39 
1. Els usuaris estan obligats a dipositar els fems al servei de recollida domiciliària en 
condicions que impedesquen que hi haja vessaments de residus durant aquesta operació. Si, 
com a conseqüència d’una deficient presentació dels fems, es produïren aquests 
vessaments, l’usuari causant és responsable de la brutícia ocasionada en la via pública. 
2. Els fems s’han de dipositar mitjançant els corresponents elements homologats (bosses 
que han de reunir els requisits que figuren en l’annex que s’adjunta a aquesta Ordenança). 
En cap cas s’autoritza el lliurament de fems i residus a granel, paquets, caixes, bosses no 
homologades i semblants. 
3. Es prohibeix el lliurament de fems domiciliaris que continguen residus en forma líquida 
o susceptibles de liquar-se. 
4. Per al seu lliurament als serveis de recollida domiciliària, tots els elements homologats 
que continguen fems han d’estar perfectament lligats de manera que no es produesquen 
vessaments de materials residuals. 
5. Els serveis municipals poden rebutjar la retirada de fems que no estiguen convenientment 
presentats d’acord amb les especificacions dels números 2, 3 i 4 anteriors, o que no hagen 
estat dipositats mitjançant els elements de contenció homologats a què fa referència l’article 
precedent. 
ARTICLE 40 
Els usuaris generals han de presentar el fem entre les 21 i les 23 hores. Els comerços han de 
dipositar els fems entre les 20 i les 23 hores. 
ARTICLE 41 
1. El tipus, quantitat i lloc d’ubicació dels contenidors homologats són fixats pels serveis 
tècnics. Se sanciona qualsevol canvi d’ubicació no autoritzada. 
2. L’adquisició i utilització dels mencionats contenidors és obligatòria en aquells centres de 
gran projecció de fems, amb un volum superior a 500 litres diaris. 
3. En aquells centres amb una producció diària superior a 1.250 litres de residus els serveis 
tècnics municipals han d’indicar el tipus de recollida. 
ARTICLE 42 
1. Els elements contenidors de residus han de ser tractats i manipulats, tant pels usuaris com 
pel personal de recollida, amb compte de no causar-los dany. 



2. Si es tracta d’elements contenidors de propietat municipal, els serveis tècnics els han de 
renovar i han d’imputar el càrrec corresponent a l’usuari quan hagen quedat inutilitzats per 
al servei per ús indegut d’aquest. Si es tracta d’elements contenidors de propietat privada, 
els serveis municipals poden exigir la seua neteja, reparació o renovació quan, segons el 
parer dels serveis d’inspecció corresponents, no reunesquen les condicions idònies 
d’utilització. 
ARTICLE 43 
1. L’Ajuntament pot establir guals i reserves especials de l’espai urbà per a càrrega, 
descàrrega i la resta d’operacions necessàries per a la prestació del servei de recollida. 
2. En els carrers per on no puga passar el vehicle de recollida de residus enfront dels 
portals, els veïns han de traslladar pels seus propis mitjans els residus sòlids al punt més 
pròxim al pas del camió recol·lector. 
ARTICLE 44 
1. En les zones de la ciutat on l’Ajuntament establira la recollida de fems mitjançant l’ús de 
contenidors fixos en el carrer, els ciutadans han d’anar amb compte de no impedir les 
operacions corresponents a la seua càrrega, descàrrega i trasllat, i es prohibeix 
expressament l’estacionament de vehicles en els llocs que impedesquen o dificulten el 
desenvolupament normal de les esmentades operacions, segons allò que s’ha estipulat en 
l’article 280.1 del vigent Codi de circulació. L’Alcaldia, a proposta dels serveis municipals, 
ha de sancionar els que amb la seua conducta causen impediment a la prestació del servei 
de retirada o a la reposició de contenidors. 
2. En cas de recollida mitjançant l’ús dels contenidors a què fa referència el número 1 
anterior, els usuaris estan obligats a dipositar els fems en aquests, segons les normes 
establides, i es prohibeix l’abandó dels residus als voltants de les zones habilitades per a la 
col·locació d’aquests elements de contenció. 
3. Els establiments o locals públics o privats en què es produesquen quantitats 
considerables de residus sòlids poden ser autoritzats al transport d’aquests, pels seus propis 
mitjans, als punts de transformació o eliminació que indique la delegació de neteja pública 
amb la utilització de recipients o dispositius especials que complesquen aquestes 
ordenances. L’Ajuntament ha de passar el corresponent càrrec per l’eliminació o 
transformació dels residus. 
4. Si una entitat pública o privada, a la qual habitualment es retira una quantitat concreta i 
específica de residus, haguera de desprendre’s, per qualsevol causa, de residus sòlids en 
quantitats majors que les normals i no de forma freqüent, no pot traure’ls conjuntament 
amb els residus habituals. No obstant això, pot sol·licitar la seua retirada a l’Il·lm. 
Ajuntament, el qual ha de realitzar el servei, i pel qual li passarà l’oportú càrrec. 
CAPÍTOL III. DE L’APROFITAMENT I DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS 
RESIDUS SÒLIDS URBANS 
ARTICLE 45 
A l’efecte d’aquestes ordenances, es considera selectiva el dipòsit i recollida per separat de 
materials residuals continguts en els rebutjos, duta a terme pels serveis municipals 
directament o per tercers -privats o públics- que prèviament hagen sigut autoritzats 
expressament per l’Ajuntament. 
ARTICLE 46 
1. A l’efecte de recollida selectiva, la propietat municipal sobre els rebutjos i residus 
urbans, d’acord amb allò que ha disposat la Llei 42/1975, de 19 de novembre, s’adquireix 
en el moment en què els residus sòlids siguen dipositats en la via pública. 



2. Ningú es pot dedicar a la recollida o aprofitament dels rebutjos de qualsevol tipus i 
residus sòlids urbans sense autorització prèvia municipal. Es prohibeix seleccionar, 
classificar i separar qualsevol classe de material residual dipositat en la via pública en 
espera de ser recollit pels serveis municipals, excepte en cas de disposar de llicència 
expressa atorgada per l’Ajuntament. 
ARTICLE 47 
L’Ajuntament, mitjançant els serveis municipals, pot dur a terme totes aquelles 
experiències i activitats que en matèria de recollida selectiva tinguen per convenients, amb 
la introducció a aquest efecte de les modificacions necessàries en l’organització del servei 
de recollida de fems. 
ARTICLE 48 
1. D’acord amb el que estableix la Llei 42/1975, de 19 de novembre, els vehicles 
presumptament abandonats tenen la categoria de residus sòlids urbans, i és competència de 
l’Ajuntament la recollida i eliminació dels generats dins del terme municipal de Vila-real. 
2. L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir la propietat 
sobre els vehicles objecte de l’abandó. Quan el propietari del vehicle fora d’ús el declare 
residual, fet que implica la renúncia de la seua propietat a favor de l’Ajuntament. 
CAPÍTOL IV. DE L’APROFITAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA DEL VIDRE 
MITJANÇANT CONTENIDORS ESPECÍFICS 
ARTICLE 49 
Si l’Ajuntament, per considerar-ho convenient per als seus interessos i els dels mateixos 
ciutadans, consolidara el sistema de recollida selectiva del vidre mitjançant la instal·lació de 
contenidors específics, en distints punts de la ciutat, ha d’organitzar el servei tractant de 
fomentar la col·laboració ciutadana en atenció als principis següents: 
- Utilització racional dels contenidors 
- Conscienciació respecte als beneficis que s’obtenen 
- Titularitat o propietat municipal del vidre recollit 
ARTICLE 50 
No s’han de dipositar, en els contenidors de vidre, residus de qualsevol altre tipus que 
impedesquen el posterior aprofitament del vidre dipositat o obliguen a operacions de 
separació d’aquests residus. 
ARTICLE 51 
La disminució de la qualitat de l’adob orgànic, que pot ser confeccionat mitjançant el 
tractament dels fems domiciliaris, en el supòsit que es permetera la mescla amb grans 
quantitats de vidre obliga a prendre totes les mesures que siguen necessàries per a fomentar 
la utilització de contenidors de vidre, i fins i tot prohibir el dipòsit de vidre en els 
contenidors de fem domèstic d’aquelles zones on estiga implantat el sistema de recollida 
selectiva del vidre quan l’itinerari respecte dels titulars d’habitatges, comerços, empreses, 
locals o establiments comercials no supere els 250 metres. 
ARTICLE 52 
L’Ajuntament adquireix la propietat del vidre, per la seua condició de residu sòlid urbà 
(Llei 42/75), des del mateix moment en què siga dipositat en els contenidors especials, i 
sanciona a qui manipule o sostraga el vidre allí emmagatzemat. L’Ajuntament, per si o 
mitjançant convenis amb empreses dedicades a la producció de vidre, destina el vidre 
aportat pels ciutadans a la fabricació d’aquest material mitjançant operacions de reciclatge, 
a fi d’aconseguir un estalvi de matèries primeres, energètiques o del mateix cost del 
tractament dels residus urbans. 



TÍTOL V 
RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS INDUSTRIALS I ESPECIALS 
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
ARTICLE 53 
1. D’acord amb el que disposa el número 5 de l’article 1 d’aquestes ordenances, el present 
títol regula les condicions en què s’han de dur a terme, dins del municipi de Vila-real, la 
recollida i el transport, siguen aquestes operacions efectuades pels serveis municipals o 
realitzades pels particulars. 
2. A l’efecte d’aplicació de l’Ordenança s’entenen per recollida i transport el conjunt 
d’operacions següents: 
a) El dipòsit de residus en la via pública. 
b) La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport. 
c) El transport dels residus pròpiament dits fins al punt de destí autoritzat. 
3. Tenen la categoria de residus industrials: 
a) Els materials de rebuig, cendres i escòries produïdes en fàbriques, tallers i magatzems. 
b) Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb 
independència de quina siga la seua destinació. 
c) També tenen la categoria de residus industrials els residus urbans quan, per les 
condicions de la seua presentació, volum, pes, quantitat de dipòsit diari, contingut 
d’humitat i altres, resulte que, segons el parer dels serveis municipals, no puguen ser 
objecte de la recollida de residus urbans. 
4. Tenen la categoria de residus especials els següents: 
a) Els detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials. 
b) Els animals morts. 
c) Els mobles, efectes domèstics, trastos vells i els materials residuals procedents de 
xicotetes reparacions en els domicilis. 
d) Els residus procedents de mercats. 
e) Les deixalles i fem produïts en els escorxadors, laboratoris, parcs urbans i la resta 
d’establiments semblants públics o privats. 
f) Els productes procedents de decomís. 
g) La brossa de la poda d’arbres i del manteniment de plantes. 
ARTICLE 54 
1. Tenen la categoria de residus perillosos tots els materials residuals industrials i especials 
que continguen alguns dels contaminants prioritaris assenyalats en l’annex corresponent a 
la Llei 20/86, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, en una quantitat o 
concentració que puga suposar risc per a l’home, la fauna o la flora. 
2. També tenen la categoria de residus perillosos tots els que presenten característiques de 
toxicitat, verinosos, inflamables, explosius, corrosius, cancerígens o qualsevol altra que 
comporte perill per a l’home o el medi ambient. 
ARTICLE 55 
1. Per a ser transportats, la càrrega dels residus especials sobre el vehicle s’ha de fer en 
l’interior de l’establiment lliurador. Només en casos de manifesta impossibilitat pot 
efectuar-se en la via pública. 
2. Si es tracta de residus perillosos, la càrrega en la via pública exigeix l’autorització prèvia 
municipal. 
3. Únicament es permet la permanència de residus especials en la via pública el temps 
mínim necessari per a efectuar les operacions de càrrega. 



4. Una vegada buits, els elements de contenció dels residus especials han de ser retirats 
immediatament de la via pública. 
ARTICLE 56 
1. El lliurament i transport de residus industrials i especials en la via pública s’ha de fer 
sempre mitjançant elements de contenció o de transport perfectament tancats de manera que 
no produesquen vessaments ni dispersions de pols a l’exterior. En cas de produir-se aquests 
vessaments, els responsables estan obligats a netejar l’espai ciutadà que s’haguera vist 
afectat, sens perjudici de la imposició de la sanció que corresponga ni de les 
responsabilitats civils o penals que pertocaren. 
2. En cas de presumpta responsabilitat criminal, l’Ajuntament ha d’interposar la 
corresponent acció penal davant de la jurisdicció competent. 
ARTICLE 57 
1. Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produesquen, manipulen o transporten 
residus industrials i especials estan obligats a facilitar a l’Ajuntament tota la informació que 
els siga requerida sobre l’origen, naturalesa, composició, característiques, forma de 
evacuació, sistema de pretractament i de tractament definitiu i destí final dels residus de 
què es tracte. 
2. Les persones a qui obliga el número 1 anterior estan així mateix obligades en tot moment 
a facilitar a l’Ajuntament les actuacions d’inspecció, vigilància i control que aquest tinga 
per convenient realitzar. 
ARTICLE 58 
1. Assumeixen el caràcter de propietat municipal, d’acord amb el que estableix la Llei 
42/1975, de 29 de novembre, els residus industrials que hagen sigut dipositats i recollits 
pels serveis municipals corresponents. 
2. A l’efecte de responsabilitat civil o penal, els residus industrials i especials recollits i 
transportats per tercers no tenen, en cap cas, caràcter de propietat municipal. 
CAPÍTOL II. DE LA PRESTACIÓ MUNICIPAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS I EFECTUADA PELS PARTICULARS 
ARTICLE 59 
1. La recollida i el transport dels residus industrials i especials pot ser duta a terme pels 
serveis municipals o per tercers degudament autoritzats. 
2. La gestió dels residus industrials i especials, pot realitzar-la l’Ajuntament de forma 
directa o indirecta. 
ARTICLE 60 
1. De conformitat amb la Llei 42/1975, de 19 de novembre, l’Ajuntament pot exigir que, 
per a la prestació del servei de recollida i transport de residus industrials i especials, els 
seus productors o posseïdors efectuen l’adequat tractament a fi de possibilitar la prestació 
del servei en condicions de total seguretat. 
2. Els serveis municipals no han d’acceptar els residus industrials i especials que, per la 
seua naturalesa o forma de presentació, no puguen ser recollits pels serveis normals de 
l’Ajuntament. 
3. En cas que el productor o posseïdor de residus a què fa referència el número 2 anterior 
tinga necessitat de desprendre-se’n, ho comunicarà, prèviament, als serveis municipals, a fi 
que aquests puguen determinar la forma de recollida, transport i tractament que consideren 
més apropiada. 
ARTICLE 61 



El servei de recollida i transport de residus industrials i especials pot prestar-lo 
l’Ajuntament amb caràcter continu o ocasional del servei; l’usuari ha de formular la 
corresponent petició als serveis municipals, els quals l’atendran per rigorós ordre de 
recepció, donant preferència als casos que puguen suposar risc per a la salut pública o el 
medi ambient. 
ARTICLE 62 
Per a la prestació del servei de recollida i transport de residus industrials i especials, els 
usuaris han d’abonar els costos meritats de la prestació del servei. 
CAPÍTOL III. RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS I 
ESPECIALS, EFECTUATS PELS PARTICULARS 
ARTICLE 63 
1. La recollida i transport de residus industrials i especials duta a terme pels particulars està 
subjecta a autorització municipal.  
2. Així mateix, els particulars que recullen o transporten residus industrials i especials estan 
obligats a facilitar a l’Ajuntament la relació i característiques dels vehicles destinats a 
aquestes operacions. 
3. Els elements de càrrega, recollida i transport per a residus industrials i especials dels 
particulars han de complir totes les condicions exigides per la legislació vigent per al 
transport i la circulació en particular del Reglament del transport de mercaderies perilloses 
per carretera. 
ARTICLE 64 
Els productors o posseïdors de residus industrials que dipositaren a un tercer que no 
haguera obtingut autorització municipal de recollida i transport a què fa referència els 
articles 3 i 4 de l’article 53 responen solidàriament amb aquell de qualsevol dany que 
poguera produir-se a causa dels residus. També són solidaris de la sanció que es derivara de 
l’incompliment del que prescriu. 
CAPÍTOL IV. DELS RESIDUS PERILLOSOS 
ARTICLE 65 
D’acord amb el que estableix la Llei 42/1975, de 19 de novembre, i la Llei bàsica de 
residus tòxics i perillosos 20/1988, de 14 de maig, quan l’Ajuntament considere que és 
perillós un determinat tipus de residu d’acord amb el que assenyalen els números 1 i 2 de 
l’article 54 de la present Ordenança pot exigir del seu productor o posseïdor que, amb 
anterioritat a la recollida, ja siga efectuada per serveis municipals o per tercers autoritzats, 
realitze el tractament necessari per a eliminar la característica que hi confereix la naturalesa 
de perillós, o per a transformar-lo en un material que puga ser recollit, transportat, tractat o 
eliminat sense perill per a les persones, les coses o el medi ambient. 
TÍTOL VI 
RECOLLIDA, TRANSPORT I ABOCAMENTS DE TERRES I RUNES  
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
ARTICLE 66 
A l’efecte de la present Ordenança tenen la consideració de terres i runes els següents 
materials residuals: 
1. Les terres, pedres i materials semblants provinents d’excavacions. 
2. Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderrocament i, en general, 
tots els sobrants d’obres majors i menors. 
3. Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que en circumstàncies especials 
determine l’Alcaldia. 



ARTICLE 67 
La intervenció municipal en matèria de terres i runes té per objecte evitar que, a 
conseqüència de les activitats expressades, es produesca: 
1. L’abocament incontrolat dels esmentats materials o efectuat de forma inadequada. 
2. L’abocament en llocs no autoritzats. 
3. L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic. 
4. El deteriorament dels paviments i restants elements estructurals de la ciutat. 
5. La brutícia de la via pública i la resta de superfícies de la ciutat i del terme municipal. 
ARTICLE 68 
L’Ajuntament ha de fomentar que l’abocament de terres i runes s’efectue en llocs que 
convinga a l’interés públic i de manera que es possibilite la recuperació d’espais denudats. 
CAPÍTOL II. DE LA UTILITZACIÓ DE CONTENIDORS PER A OBRES 
A l’efecte d’aquesta Ordenança es designen amb el nom de contenidors per a obres els 
recipients normalitzats, especialment dissenyats per a ser carregats i descarregats sobre 
vehicles de transports especial i destinats a la recollida dels materials residuals que 
s’especifiquen en l’article 66. 
ARTICLE 70 
1. La col·locació de contenidors per a obres està subjecta a autorització municipal, que és 
atorgada pels serveis municipals corresponents. 
2. Les ordenances fiscals regulen el pagament de la taxa corresponent a la col·locació dels 
contenidors per a obres en la via pública. 
ARTICLE 71 
Els contenidors per a obres només poden ser utilitzats pels titulars de la llicència a què fa 
referència l’article anterior. Cap persona pot efectuar abocaments de cap classe en el 
contenidor, si no hi ha autorització del titular de la llicència. Els infractors han de ser 
sancionats. 
ARTICLE 72 
1. Els contenidors per a obres estan obligats en tot moment a presentar en el seu exterior de 
manera perfectament visible: 
-El nom o raó social i telèfon del propietari o de l’empresa responsable i el número 
d’identificació del contenidor. 
2. Els contenidors per a obres han d’estar pintats de colors que destaquen la seua visibilitat. 
ARTICLE 73 
1. Una vegada plens, els contenidors per a obres han de ser tapats immediatament, de mode 
adequat de manera que no es produesquen vessaments a l’exterior de materials residuals. 
2. Igualment és obligatori tapar els contenidors en finalitzar l’horari de treball. 
ARTICLE 74 
1. Les operacions d’instal·lació i retirada dels contenidors per a obres han de realitzar-se de 
manera que no causen molèsties als ciutadans. 
2. Els contenidors d’obres han 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 espaiat pel vent. En cap cas el contingut 
de materials residuals ha d’excedir el nivell marcat com a límit superior. 
3. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d’obres ha de deixar en perfectes 
condicions de neteja la superfície de la via pública ocupada. 
4. El titular de la llicència és responsable dels danys causats al paviment de la via pública i 
ha de comunicar-ho immediatament als serveis municipals corresponents en cas d’haver-se 
produït. 



ARTICLE 75 
1. Els contenidors s’han de situar, si és possible, en l’interior de la zona d’obres i, en 
qualsevol altre cas, en les voreres de les vies públiques quan aquestes tinguen tres o més 
metres d’amplària. Si no és així, ha de ser sol·licitada l’aprovació de la situació proposada. 
2. En tot cas han d’observar-se, en la seua col·locació, les prescripcions següents: 
a) S’han de situar preferentment davant de l’obra a què serveixen o tan prop com siga 
possible. 
b) Han de situar-se de manera que no impedesquen la visibilitat dels vehicles, especialment 
en els encreuaments, respectant les distàncies establides per als estacionaments pel Codi de 
circulació. 
c) No poden situar-se en els passos de vianants ni davant d’aquests ni en els guals, ni 
reserves d’estacionament i parada, excepte quan aquestes reserves hagen estat sol·licitades 
per a la mateixa obra; tampoc poden situar-se en les zones de prohibició d’estacionament. 
d) En cap cas poden ser col·locats totalment o parcialment sobre les tapes d’accés de serveis 
públics, sobre boques d’incendis, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element 
urbanístic la utilització del qual poguera ser dificultada en circumstàncies normals o en cas 
d’emergència. 
e) Tampoc poden situar-se sobre les voreres l’amplària de les quals, deduït l’espai ocupat 
per les tanques si és el cas, no permeta una zona de lliure pas d’un metre com a mínim una 
vegada col·locat el contenidor; ni en les calçades quan l’espai que quede lliure siga inferior 
a 2’75 m en vies d’un sol sentit de circulació, o de 6 m en via de doble sentit. 
f) Es prohibeix la col·locació en tot lloc no autoritzat i en especial es prohibeix a les 
empreses propietàries dels contenidors, la utilització de solars o camps oberts com a lloc 
d’emmagatzematge dels contenidors o com a unitat de transferència de les runes. 
3. S’han de col·locar, en tot cas, de manera que el seu costat més llarg estiga situat en sentit 
paral·lel. 
4. Quan els contenidors estiguen situats en la calçada, han de col·locar-se a 0,20 m de la 
vorera de manera que no impedesquen que les aigües superficials arriben i discórreguen per 
l’escorredor fins a l’embornal mes pròxim, i ha de protegir-se cada contenidor com a mínim 
per tres cons de trànsit col·locats en la via pública en línia obliqua pel costat del contenidor 
més pròxim al de la circulació. 
5. En les voreres, han de ser col·locats al costat del rastell sense que en sobreïsquen. 
ARTICLE 76 
Quan els contenidors hagen de romandre en el carrer durant la nit, han de portar incorporats 
els senyals reflectors o lluminosos suficients per a fer-los identificables, a més d’allò que 
s’ha especificat en el número 2 de l’article 83. 
ARTICLE 77 
Els contenidors per a obres han de ser retirats de la via pública: 
1. En expirar el termini de la concessió de la llicència d’obres. 
2. En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat municipal i inspecció 
municipal i dins de les 24 hores d’aquest. 
3. Quan estiguen plens per a buidar-los i sempre dins del mateix dia en què s’ha produït 
l’esmentat ompliment. 
CAPÍTOL III. DEL LLIURAMENT DE TERRES I RUNES 
ARTICLE 78 
1. El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans es pot efectuar de les maneres 
següents: 



a) Al servei de recollida de fems domiciliaris mitjançant un element de contenció 
homologat, quan el volum d’entrega diària no sobrepasse els 20 litres. 
b) Directament en els contenidors d’obres col·locats en la via pública contractats a càrrec 
seu, respectant allò que s’ha assenyalat en l’article 87. 
e) Directament en els llocs d’acumulació de terres i runes establits a aquest efecte pels 
serveis municipals, quan el volum de lliurament siga inferior a un metre cúbic. 
d) Directament en els llocs d’abocament definitiu habilitats pels serveis municipals, situats 
dins o fora del terme municipal de Vila-real i procedesquen els materials residuals d’obres 
majors o menors. 
2. En tots els lliuraments de terres i runes a què fa referència el número 1 anterior, el 
promotor de l’obra és el responsable de la brutícia que ocasione en la via pública, i està 
obligat a deixar net l’espai urbà afectat. 
ARTICLE 79 
Es prohibeix l’evacuació de qualsevol classe de residus orgànics mesclats per les terres i 
runes. Els infractors han de ser sancionats. 
ARTICLE 80 
1. Pel que fa al lliurament i abocaments de terres i runes, es prohibeix: 
a) Dipositar, en els contenidors d’obres, residus que continguen matèries inflamables, 
explosives, nocives i perilloses susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables 
i qualsevol classe de materials residuals que per qualsevol causa puguen causar molèsties 
als veïns o als usuaris de la via pública. 
b) Dipositar mobles, efectes, trastos vells i qualsevol material residual semblant en els 
contenidors d’obra. 
c) Abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagen estat expressament 
autoritzats per l’Ajuntament per a tal finalitat. 
d) Abocar-los en terrenys de propietat particular o pública llevat que hi haja llicència 
municipal per als esmentats abocaments, que ha d’acreditar-se davant de l’autoritat 
municipal. 
e) En general es prohibeix l’abocament que puga produir danys a tercers o al medi ambient 
o afecte la higiene o ornament de la ciutat, a conseqüència de les operacions de descàrrega i 
abocament dels esmentats materials. 
2. Han de ser sancionats els que infringesquen el que disposa el número anterior. 
CAPÍTOL IV. DEL TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
ARTICLE 81 
1. Els vehicles en què s’efectue el transport de terres i runes han de reunir les degudes 
condicions per a evitar el vessament del seu contingut sobre la via pública. 
2. En la càrrega dels vehicles s’han d’adoptar les precaucions necessàries per a impedir que 
s’embrute la via pública. 
3. No es permet que els materials transportats sobrepassen els extrems superiors del 
recipient contenidor. No es permet tampoc la utilització de suplements addicionals no 
autoritzats per a augmentar les dimensions o la capacitat de càrrega dels vehicles 
contenidors. 
4. Els materials transportats han de ser coberts o protegits de mode que no es desprenga 
pols ni es produesquen vessaments de materials residuals. 
ARTICLE 82 



1. Els transportistes de terres i runes estan obligats a netejar immediatament el tram de la 
via afectada, en cas que la via pública s’embrutara a conseqüència de les operacions de 
càrrega i transport. 
2. També queden obligats a retirar en qualsevol moment, i sempre que siguen requerits per 
l’autoritat municipal o inspecció municipal, les terres i runes abocades en llocs no 
autoritzats. 
3. Els serveis municipals poden netejar la via afectada i retirar els materials abocats a què 
fan referència els números 1 i 2 anteriors, i s’han d’imputar als responsables els costos 
corresponents al servei prestat, sens perjudici de la sanció corresponent. 
4. Quant al que disposa el número 3 anterior, són responsables solidaris els empresaris i 
promotors de les obres i treballs que hagen originat el transport de terres i runes. 
CAPÍTOL V. DE LES LLICÈNCIES D’OBRES, PEL QUE FA A LA NETEJA 
ARTICLE 83 
La concessió de la llicència d’obres comporta, en quant es refereix a la producció de terres i 
runes, l’autorització corresponent per a: 
a) Produir runes. 
b) Transportar les terres i runes pel terme municipal, en les condicions establides en els 
articles 97 i 98 de les presents ordenances. 
c) Descarregar els esmentats materials en el lloc d’acumulació o abocament final de residus 
que a aquest efecte han d’indicar els serveis municipals. 
TÍTOL VII 
DEL TRACTAMENT I DE L’ELIMINACIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS 
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIONS 
ARTICLE 84 
El present títol regula les condicions per a procedir al tractament i a l’eliminació dels 
residus sòlids urbans, industrials i especials, generats en el terme municipal de Vila-real o 
que, amb l’autorització prèvia del seu Ajuntament, pogueren ser tractats o eliminats en les 
seues instal·lacions i equipaments. 
ARTICLE 85 
A l’efecte d’aquestes ordenances, tenen caràcter de residus sòlids els materials següents 
que, per tant, entren en l’àmbit d’aplicació d’aquestes: 
a) Qualsevol material residual en estat sòlid o pastós amb un grau d’humitat màxim del 
75%. 
b) Qualsevol material resultant de processos de fabricació, transformació, utilització, 
consum o neteja que haja sigut abandonat o el productor o posseïdor del qual destine a 
l’abandó. 
c) Tot bé moble, substància, matèria o producte el productor o posseïdor del qual vulga 
confiar al tractament residual o a la seua eliminació. 
d) En general, qualsevol classe de materials que tècnicament entren en l’àmbit de gestió 
dels residus sòlids. 
ARTICLE 86 
1. D’acord amb la Llei 42/1975, de 19 de novembre, sobre residus sòlids, s’entén per 
tractament el conjunt d’operacions encaminades a l’eliminació dels rebutjos i residus o a 
l’aprofitament dels recursos continguts en aquests. 
2. L’eliminació comprén tots aquells procediments dirigits bé a l’emmagatzemament o 
abocament controlat dels residus, bé a la seua destrucció total o parcial per incineració o un 
altre sistema que no implique recuperació d’energia. 



3. L’eliminació dels residus sòlids urbans ha de dur-se a terme de manera que s’evite tota 
influència perjudicial per al sòl, vegetació i fauna, la degradació del paisatge, la 
contaminació de l’aire i les aigües i, en general, tot el que puga atemptar contra l’ésser 
humà o el medi ambient que l’envolta. 
ARTICLE 87 
1. De conformitat amb el que estableix la Llei 42/1975, de 19 de novembre, l’Ajuntament 
pot exigir dels productors o posseïdors de residus que els dipositen als equipaments 
municipals en condicions de possibilitar la prestació del servei de tractament o eliminació 
amb total garantia de seguretat per a les persones i el medi. 
2. Els equipaments municipals de tractament o eliminació de residus poden rebutjar la 
recepció de qualssevol materials residuals que no complesquen, per la seua naturalesa o 
forma de presentació, les exigències que s’hagueren establit respecte a la seua recepció. 
ARTICLE 88 
1. Es prohibeix qualsevol classe d’abandó dels residus, i s’ha de sancionar a qui ho realitze. 
2. A l’efecte d’allò que s’ha prescrit per les precedents ordenances, es considera abandó tot 
acte que tinga per resultat deixar incontroladament els materials residuals en l’entorn.  
3. També es consideren abandó els actes encaminats, sota l’encobriment d’una cessió, a 
títol gratuït o no, a sostraure a la seua propietat dels prescrits per les presents ordenances. 
ARTICLE 89 
1. Qualsevol material que siga objecte de les conductes assenyalades en els números 2 i 3 
del precedent article 88 adquireix caràcter de residual i entra en l’àmbit d’aplicació de la 
present Ordenança. 
2. Una vegada recollits els materials residuals pels corresponents serveis municipals de 
recollida, o dipositats per al seu tractament o eliminació en instal·lacions municipals, 
adquireixen el caràcter de propietat municipal, excepte disposició expressa de 
l’Ajuntament, d’acord amb allò que ha establit la Llei 42/1975, de 19 de novembre. 
ARTICLE 90 
Els serveis municipals poden recollir els residus abandonats, transportar-los i eliminar-los, 
imputant el cost dels serveis prestats als responsables, sens perjudici de la sanció que 
corresponga imposar ni de la reclamació de les responsabilitats civils o criminals per 
l’abandó. 
ARTICLE 91 
1. L’Ajuntament pot prestar el servei de tractament i eliminació amb caràcter continu o 
ocasional. 
2. Per a la prestació ocasional del servei, l’usuari ha de formular la corresponent petició als 
serveis municipals, els quals les han d’atendre per rigorós ordre de recepció, i han de donar 
preferència als casos que puguen constituir risc d’afecció a la salut pública o al medi 
ambient. 
3. L’autorització municipal per al lliurament continuat de residus pot tenir vigència 
temporal. Per al supòsit previst en el número 2 anterior, cada lliurament de residus exigeix 
autorització expressa. 
ARTICLE 92 
1. L’Ajuntament, en exercici de les seues potestats, ha d’afavorir i fomentar les iniciatives 
que, segons el parer dels serveis municipals, tinguen per objecte la recuperació i valoració 
dels materials residuals. 
2. Així mateix, l’Ajuntament ha d’afavorir les iniciatives tendents a la reutilització dels 
recursos recuperats dels residus per a la fabricació de nous béns. 



ARTICLE 93 
Els usuaris han d’abonar per la prestació del servei que es contempla en aquest títol la taxa 
corresponent que respecte d’això ha de fixar la corresponent ordenança fiscal. 
ARTICLE 94 
1. D’acord amb l’article 73 de les presents ordenances, els que produesquen o siguen 
posseïdors de residus industrials i especials estan obligats també, en tot allò que es refereix 
al seu tractament i eliminació, a facilitar a l’Ajuntament tota informació que els siga 
interessada respecte a l’origen, naturalesa, composició, quantitat, forma de tractament, 
evacuació i destí final dels residus. 
2. Així mateix, estan obligats a facilitar als serveis municipals les actuacions d’inspecció, 
vigilància i control que l’Ajuntament tinga per convenients. 
CAPÍTOL II. DE LA RESPONSABILITAT DELS PRODUCTORS DE RESIDUS 
ARTICLE 95 
1. El productor o posseïdor és responsable de tots els danys que puguen produir els residus, 
llevat que n’haja fet lliurament a persona autoritzada per l’Ajuntament per al seu tractament 
o eliminació. 
2. Els productors o posseïdors de residus que els dipositen per al seu transport, tractament o 
eliminació a un tercer no autoritzat, són responsables solidaris amb aquest de qualsevol 
perjudici que poguera derivar-se’n. Així mateix, responen solidàriament de les sancions que 
fóra procedent imposar. 
3. Els que tracten o eliminen residus no són responsables dels danys que es produïren a 
conseqüència de defectes d’informació sobre les característiques dels residus dipositats, o 
de mala fe per part del productor o posseïdor, excepte els casos en què l’eliminador dels 
residus no dispose d’autorització municipal per a desenvolupar la seua activitat, d’acord 
amb el que assenyala el número 2 anterior. 
4. Els productors o posseïdors de residus, excepte en el cas de lliurar-los als serveis 
municipals o a tercers degudament autoritzats per l’Ajuntament, estan obligats a adoptar 
mesures necessàries per a assegurar-se que els residus són tractats o eliminats en condicions 
de total seguretat. 
CAPÍTOL III. DELS DIPÒSITS DE RESIDUS DELS PARTICULARS 
ARTICLE 96 
1. Els particulars que individualment -a l’empara de la Llei 42/1975, de 19 de novembre- 
vulguen realitzar directament el tractament o eliminació dels propis residus, han d’obtenir 
la corresponent llicència municipal. 
2. L’Ajuntament pot imposar als particulars l’obligació de construir dipòsits o abocadors 
propis, o de tractar els seus propis residus aquells que per raó justificada pogueren fer-ho. 
3. Les llicències atorgades per l’Ajuntament per a la construcció d’un dipòsit o d’un 
abocador de residus poden ser indefinides, temporals o eventuals. 
ARTICLE 97 
1. Es prohibeix l’eliminació, mitjançant l’abocament dels residus, en terrenys que no hagen 
estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament.  
2. Es prohibeix la descàrrega en els abocadors o dipòsits de residus diferents dels que hagen 
estat motiu d’autorització. 
ARTICLE 98 
1. L’Ajuntament ha d’afavorir les iniciatives dels particulars a què fa referència el número 
1 de l’article 113. 



2. Per a obtenir la llicència municipal establida en el número 1 de l’article 109, els 
promotors han d’acompanyar a la sol·licitud el corresponent projecte signat per un tècnic 
competent, així com una avaluació de l’impacte ambiental que el dipòsit, abocador o 
instal·lació de tractament poguera produir sobre el medi i mesures correctores per a 
minimitzar-lo. 
TÍTOL VIII 
PROCEDIMENT SANCIONADOR 
ARTICLE 99 
El procediment s’inicia d’ofici per la mateixa administració municipal, en virtut de la 
funció inspectora i de comprovació pròpia de la seua competència o a instàncies de part 
mitjançant la corresponent denúncia. En allò no previst en aquesta Ordenança cal ajustar-se 
a allò que s’ha disposat en la Llei de procediment administratiu i normes concordants. 
ARTICLE 100 
Tota persona natural o jurídica pot denunciar davant de l’Ajuntament qualsevol infracció de 
la present Ordenança. Si resulta temeràriament injustificada la denúncia, han d’anar a 
càrrec del denunciant les despeses que origine la inspecció. 
ARTICLE 101 
Els propietaris i els usuaris per qualsevol títol dels edificis, activitats o instal·lacions han de 
permetre les inspeccions i comprovacions assenyalades en la present Ordenança. 
ARTICLE 102 
Comprovat l’incompliment del que disposa la present Ordenança, el funcionari actuant ha 
de formular l’oportuna denúncia a la vista de les actuacions practicades i la corporació 
municipal ha de proposar les mesures correctores que siguen procedents i que resolguen el 
precedent amb audiència prèvia a l’interessat, pel termini de quinze dies. 
ARTICLE 103 
Les infraccions dels preceptes d’aquesta Ordenança han de ser sancionats per l’Alcaldia 
Presidència a proposta dels serveis tècnics competents, els quals han d’instruir els oportuns 
expedients. 
ARTICLE 104 
Les sancions aplicables a les esmentades infraccions són de fins a 25.000 pessetes diàries, o 
el límit màxim assignat a l’Alcaldia per la legislació vigent en cada moment. En l’aplicació 
de les sancions, s’ha d’atendre el grau de culpabilitat, entitat de la falta comesa, perillositat 
que implique la infracció, reincidència o reiteració i altres circumstàncies atenuants o 
agreujants que hi concórreguen. Sens perjudici del que disposen els dos apartats anteriors, 
els infractors responen dels costos que s’originen pels seus actes. 
ARTICLE 105 
Les sancions aplicables a les esmentades infraccions són de fins a 25.000 pessetes diàries, o 
el límit màxim assignat a l’Alcaldia per la legislació vigent en cada moment. En l’aplicació 
de les sancions cal ajustar-se al grau de culpabilitat, entitat de la falta comesa, perillositat 
que implique la infracció, reincidència o reiteració i la resta de circumstàncies atenuants o  
agreujants que hi concórreguen. 
Sens perjudici del que disposen els dos apartats anteriors, els infractors responen dels  
costos que s’originen pels seus actes. 
 
 
-----------oOo---------- 
 



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança de neteja viària i recollida de  
residus SÒLIDS urbans va ser aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en 
data 24 de febrer de 1992, i es va publicar anunci en el Butlletí  Oficial de la Província 
número 33 corresponent al dia 17 de març de 1992, i en el termini de trenta dies a  l’efecte 
de reclamacions i suggeriments, açò és, des del dia 18 de març al 25 d’abril de 1991, no 
s’ha presentat reclamació ni cap suggeriment, per la qual cosa s’entén definitivament 
aprovada. 
 
Vila-real, 28 d’abril de 1992 
 
L’alcalde,                    El secretari, 
 

 
 


