
 

 

AJUNTAMENT DE SANT JUAN D’ ALACANT 

EDICTE 

Aprovada per l'Ajuntament en sessió de data 17 de març de 1993 l'Ordenança Reguladora de 
recollida de residus sòlids i exposada al públic sense que s'hagueren presentat reclamacions, 
es publica el text integre de la mateixa als efectes previnguts en la normativa vigent: 

Ordenança reguladora de la neteja pública, recollida de residus i transport i abocament de 
terres i enderrocs 

 
Titule I -  Disposicions generals 

Article 1.-  La present Ordenança té per  objecte la regulació  en l'àmbit de 
competències de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant  dins del seu terme municipal de 
les següents situacions i activitats.  

1) La neteja de les zones públiques en el que es refereix s: :orrur. general dels ciutadans 
i la neteja dels llocs de propietat municipal. Igualment, 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 produït a conseqüència de 
manifestacions públiques en el carrer  i a neteja dels béns de domini municipal pel 
que fa al seu ús comú especial i privatiu. 

3) La recollida de brosses i residus sòlids produïts a conseqüència del consum domèstic, 
així com de tots els materials residuals que, per la seua naturalesa, puguen assimilar-
se als anteriors; i en general tota classe de brosses i desaprofitaments produïts dins de 
l'àmbit urbà que la seua arreplegada corresponga als ajuntaments segons la legislació 
vigent. 

4) El transport i abocament de terres, enderroc i altres materials similars o assimilables, 
produïts a conseqüència d'obres,  construccions i enderrocaments. 

Article 2. Les normes de la present Ordenança s'aplicaren per analogia als supòsits que, 
per les seues característiques o circumstàncies pogueren estar compresos en el seu 
àmbit d'aplicació. 

Article 3: L'Alcaldia, sentits els interessats, resoldrà els dubtes que pogueren 
presentar-se en la interpretació i aplicació de la present Ordenança. 

 

 

 



Article 4  

1) Tots els habitants de Sant Joan d'Alacant estan obligats; a observar una conducta 
encaminada a procurar la neteja de la ciutat. 

Es posaran en coneixement de l'autoritat les infraccions que en matèria de neteja pública 
presencien o de les quals tinguen un coneixement cert. 

  
2) L'Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments presentats pels 
ciutadans, de conformitat amb l'establit en la legislació vigent. 
 
Article 5. 
  
1) Tots els ciutadans estan obligats al compliment de la present Ordenança i de les 
disposicions complementàries que en matèria de neteja en general, manteniment del ornato 
públic o de l'estètica de la ciutat, dicten en qualsevol moment els òrgans municipals en 
l'exercici de les seues facultats. 
 
2) L'Ajuntament podrà exigir en tot moment el compliment immediat de les normes 
contingudes en la present Ordenança obligant al causant de l'any o deterioració a la reparació 
de l'afecció causada, sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponga. 
  
3) L'Alcaldia, a proposta del servei municipal corresponent sancionarà als quals amb la seua 
conducta contravingueren les normes de la present Ordenança. 

Artícle 6:  

1) L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que, segons la 
present Ordenança corresponga efectuar als ciutadans, imputant-se'ls el cost dels 
serveis prestats i sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponguen i del 
que civilment tuera exigible.  

2) Els serveis municipals podran, sempre que calga, procedir a la neteja de la zona 
pública afectada o dels seus elements estructurals i, a la càrrega, retirada, transport i 
eliminació dels materials residuals abandonats. 

3) L'Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis de neteja mitjançant els procediments 
tècnics i les formes de gestió que a cada moment estime convenients. 

Article 7: L'Ajuntament fomentarà i afavorirà especialment les accions que en matèria de 
neteja pública col·lectiva desenvolupe la iniciativa dels particulars, entitats o col·lectius 
tendents a millorar la qualitat de vida de la ciutat i encaminades a la conscienciació 
ciutadana. 

 

 



 
 

Titule II. - De la neteja de les zones públiques. 

Capítol 1: De la neteja de les zones públiques com a conseqüència de l'ús comú general 
dels ciutadans. 

Article 8: A l'efecte d'aquesta Ordenança es consideren com a zones públiques: les 
avingudes, carrers, passejos. travessies, camins, jardins, zones verdes, zones terrosas, ponts, 
túnels viaris, voreres i altres béns d'ús públic municipal destinats directament a l'ús comú 
general dels ciutadans . 

Article 9: 

1) Correspon a l'Ajuntament la neteja de calçades, voreres, vorades, passejos, jardins i parcs 
públics, passos subterranis i elevats, escocells dels arbres, zones terrosas, papereres i restants 
elements del mobiliari urbà de responsabilitat municipal, sense perjudici de les modificacions 
del servei que en circumstàncies especials determine l'Alcaldia. 

2) Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, jardins i patis interiors de 
poma, solars particulars, galeries comercials i similars. 

3) L'Ajuntament exercirà el control i inspecció de l'estat de neteja dels elements fixats en el 
nombre anterior  i podrà obligar a la seua neteja a la persona responsable d'acord amb els 
informes i instruccions del servei municipal corresponent. 

Article 10: A l'efecte del que es disposa en els apartats 2 i 3 de l'article anterior, s'entendrà 
que l'obligació de neteja correspon a la propietat, i si escau de copropietat dels elements 
assenyalats la responsabilitat correspondrà subsidiàriament a tots els copropietaris 

  
Article 11: 

 1) Queda  prohibit tirar i/o abandonar en les zones públiques tota classe d'objectes o 
productes. Els residus sòlids de petits format, com a papers, embolcalls o similars, 
hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades a aquest efecte. Els materials 
residuals més voluminosos o els de petita grandària en gran quantitat, tindran la 
categoria de residus urbans i la seua presentació, evacuació i abocament haurà de seguir 
el procediment establit per als mateixos. 

2) Es prohibeix llançar en les zones públiques burilles de cigarrets o cigars o altres matèries 
enceses. Aquests productes en tot cas, hauran de dipositar-se en les papereres una vegada 
apagats.  

3) Es prohibeix llançar en les zones públiques tot tipus de residus. 

 
 
 



 
4) No es permet sacsejar peces o catifes en les zones públiques, ni sobre elles des de 
finestres, balconades o terrasses. 
 
5) No es permet regar les plantes col·locades en l'exterior dels edificis si a conseqüència 
d'aquesta operació es produeixen abocaments sobre la via pública o els seus elements. 
L'horari autoritzat per al reg serà des de les 22’00 hores a les 7’00 hores del matí següent i 
sempre amb la deguda precaució a fi de no produir molèsties als ciutadans. 
 

5) Es prohibeix escopir i satisfer les necessitats fisiològiques en les zones publiques 
podent ser sancionats els infractors. 

 
Artícle 12: A fi de possibilitar una adequada neteja, els vehicles hauran d'estacionar-se de tal 
manera que entre ells i la vorera quede una distància suficient. 
 
Artícle13: 
1) A proposta del servei de neteja publica es podrà establir la prohibició d'aparcar en aquells 
carrers en què el seu estat de neteja ho requerisca, a fi de procedir a la mateixa. Aquesta 
activitat s'efectuarà en dies determinats, mitjançant senyals en les quals figurarà clarament 
indicada la llegenda «neteja pública» i el dia i l'hora done l'operació. 
  
2) La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats en les zones publiques, però 
que no estiguen sota la responsabilitat municipal, correspondrà efectuar-la als titulars 
administratius dels respectius serveis. 
  
3) Les empreses concessionàries de transport públic col·lectiu, estaran obligades a instal·lar 
en els seus vehicles una paperera per a la seua utilització pels passatgers. 
 
Capítol 2: De la cura i neteja de les zones publiques en cas d'obres i activitats 
diverses. 
Artícle 14: 
1) Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en les zones públiques, qualsevol 
que siga el lloc en què desenvolupen i sense perjudici de les llicències o autoritzacions 
que en cada cas siguen procedents, obligaran als seus titulars a adoptar les mesures 
necessàries per a evitar embrutar les mateixes, com hauran de netejar la part de zona  
pública i de les seues, elements estructurals que s'hagueren vist afectats retirant 
igualment els materials residuals resultants. 
 
2) L'Ajuntament podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents tenint en 
compte l'establit en l'apartat anterior. 
 
Artícle 15:  
1) Per a prevenir la brutícia, aquells que realitzen obres en la via pública hauran de procedir a 
la protecció d'aquesta mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant dels 
enderrocaments, terres i altres materials, de manera que s'impedisca la disseminació i 
abocament d'aquests fora de l'estricta zona afectada pels treballs. 
 
 
 



2) Especialment les superfícies immediates als treballs de rases, canalitzacions i connexions 
realitzades en la via pública hauran de mantenir-se sempre netes i exemptes de tota classe de 
materials residuals. Les terres extretes hauran de  protegir-se en tot cas segons determina 
l'apartat anterior. 
 
3) Quan es tracte d'obres en la via pública o confrontantes, hauran d'instal·lar-se tanques 
i elements de protecció, així com tubs per a la càrrega i descàrrega de materials i 
productes d'enderrocament, que hauran de reunir les condicions necessàries per a 
impedir que s'embrute la via pública i que es causen danys  a les persones o a les coses, 
de conformitat amb el que es disposa en l'Ordenança Reguladora de la Seguretat Social i 
Ús de la Via Publica en el Procés d'Execució  de les obres de Construcció.  
 
4) Els vehicles destinats als treballs de construcció donaran compliment a les prescripcions 
establides en el titule V sobre transport i abocament de terres i enderroc. 
 
Artícle 16: Quan es tracte d'edificis en construcció, l'obligació de netejar la via pública en tot 
l'àmbit material establit en l'article 14, correspondrà al contractista de l'obra. 
 
Artícle 17: 
1) Es prohibeix l'abandó  de les zones públiques de qualsevol material residual o d'obra, o el 
seu abocament en qualsevol dels seus elements. La disposició dels materials residuals 
d'enderrocament o d'obres només serà permesa per a la càrrega i descàrrega, havent de ser 
aquesta acció simultània i immediata, no podent ocupar-se la via pública per temps superior 
al necessari per a la realització de l'operació. 
 
2) La utilització de contenidors per a obres serà sempre preceptiva quan els materials i 
extracció o recollida excedisquen del volum d'un metre cúbic, excepte en els casos 
arreplegats en l'Ordenança Reguladora de la Seguretat i Ús de la Via Pública en el 
Procediment d'Execució d'Obres en Construcció. 
 
3) Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública  en els supòsits que 
s'expressen en l'Ordenança Reguladora de la Seguretat i Ús de la via pública en el 
Procediment d'Execució d'Obres en Construcció. 
 
4) Els materials abandonats en la via pública adquiriran, d'acord amb la legislació vigent, el 
caràcter de propietat municipal, sense que l'afectat puga reclamar a l'Ajuntament per les 
pèrdues ocasionades per l'eliminació d'aquests materials, i sense perjudici de l'aplicació dels 
drets exigibles per la presentació del corresponent servei  i de les sancions que 
corresponguen. 
 
Artícle 18: 
1) Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, eixida o entrada a obres o 
magatzems, etc., de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia en la via pública, 
el personal responsable d'aquestes operacions i subsidiàriament, els titulars dels 
establiments i obres on s'hagen efectuat i, en últim terme, el propietari o el conductor 
del vehicle, procediran a la neteja de la via pública i dels elements d'aquesta que 
s'haguessin embrutat, així com  a la retirada dels materials abocats. 
 
 
 



 
2) Les persones esmentades en el nombre anterior, i pel mateix ordre, seran 
responsables de les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança i dels danys que 
pogueren produir-se. 
 
 
Artícle 19: 
1) Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle hormigonero sense portar tancada la 
boca de descàrrega amb un dispositiu que impedisca l'abocament del formigó en la via 
pública. 
 
2) Es prohibeix netejar les hormigoneras en les zones públiques, així com en llocs privats no 
autoritzats. 
 
3) Quant al que es disposa en aquest article, seran responsables el propietari del vehicle i el 
conductor, estant tots dos obligats a la retirada del formigó abocat, a la neteja de tota la part 
de zona pública afectada i a la reparació dels danys ocasionats, sense perjudici de les 
sancions que corresponguen. 
 
Artícle 20 : El transport, càrrega i descàrrega de qualsevol material susceptible 
d'embrutar les zones públiques amb independència del prescrit en els articles anteriors, 
deuran igualment complir amb el preceptuado en el títol  V de la present Ordenança en 
la mesura en què els siga aplicable, així com subjectar-se a l'establit en l'Ordenança 
Reguladora de la Seguretat i Ús de la via pública en el Procediment d'Execució d'Obres 
de Construcció. 
 
Artícle 21: Es prohibeix la manipulació i selecció dels materials residuals dipositats en la via 
pública a l'espera de ser arreplegats pels serveis corresponents. Aquestes operacions 
s'ajustaran, en cas de ser autoritzades, a l'establit en el títol IV, capítol 3 de la present 
ordenança. 
 
Artícle 22: La neteja d'aparadors, tendals, tendes, posats de venda, kioscos, establiments 
comercials i similars s'efectuarà pels particulars amb cura de no embrutar la via pública. El 
titular de l'activitat serà responsable de les infraccions. 

Artícle 23: Estan obligats a netejar els espais reservats per a vehicles de tracció mecànica 
com a camions, camionetes, autocars, etc., els propietaris dels mateixos o titulars de la 
reserva d'espai. 

Artícle 24: 

1) 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, solar sense edificar, zones verdes i en la xarxa de clavegueram. 
S'exceptuaran els casos en què intervinga autorització prèvia municipal, o quan per causa 
d'emergència, així ho ordene l'Alcaldia. 
b) Vessar qualsevol classe d'aigua bruta sobre les zones públiques.  
 



 

c) L'abocament de qualsevol classe de producte industrial líquid, sòlid o solidificable que, 
per la seua naturalesa siga susceptible de produir danys als paviments o a les zones 
verdes o afectar a la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals 
de sanejament. 
d) L'abandó d'animals morts. 
e) La neteja d'animals en les vies públiques. 
f) El llavat i reparació de vehicles en la via pública. 
g) Realitzar qualssevol altres actes que puguen produir brutícia o siguen contraris a la 
neteja i decore de les zones públiques. 

2) S'autoritza l'abocament d'aigua bruta procedent de la neteja domèstica sobre els embornals 
de la xarxa de clavegueram. 

Artícle 25: 

1) Es prohibeix l'abandó de mobles i estris en les zones públiques. 

2) Els serveis municipals podran retirar, sense previ avís, tot objecte o material 
abandonat quan dificulte el pas, la lliure circulació o puga ser causa d'afecció de la 
neteja o el decore de les zones públiques. 

3) Els materials assenyalats en els apartats anteriors seran traslladats per al seu dipòsit o 
eliminació als llocs o equipaments que a tal fi tinga destinats l'Ajuntament. En el 
dipòsit, podran barrejar-se els materials de naturalesa fungible. 

4) El dipòsit d'aquests materials es regirà en tot cas per l'establit en la legislació vigent. 

5) El trasllat d'aquests materials per a la seua eliminació serà a costa dels seus 
propietaris o productors. Igualment ho serà la custòdia i dipòsit quan l'Ajuntament 
haja de procedir als mateixos. 

Capítol 3: De la neteja manteniment de les diferents ports dels immobles visibles des de 
la via pública i dels immobles en estat d'abandó. 

Artícle26:  
1) Els propietaris de les finques, habitatges i establiments comercials tindran l'obligació de 
mantenir en constant estat de neteja les diferents parts dels seus immobles que siguen visibles 
des de la via pública de tal manera que s'aconseguisca una uniformitat en la seua estètica 
conforme a l'entorn urbà que els envolta, de conformitat amb l'establit en la Llei. 

2) Els immobles la situació dels quals siga d'abandó total o parcial, sent els propietaris 
responsables del seu estat de salubritat, és potestat de l'Ajuntament la inspecció i realització 
subsidiària dels treballs de neteja i desinfecció. 

Capítol 4: De la neteja i manteniment dels solars. 
Article 27: 

1) Els solars sense edificar hauran de mantenir-se lliures de deixalles i residus i en les 
degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornato públic. 
  
2) La responsabilitat de la neteja recaurà sobre el propietari. La neteja d'aquests solars es 
realitzarà de forma periòdica així com la seua desratització i/o desinfecció. 
  
 



 
 
3) És potestat de l'Ajuntament la inspecció i realització subsidiària dels treballs de neteja al 
fet que es refereixen els apartats anteriors, sense perjudici de la sanció al fet que pertocara. 
 
Article 28: Es prohibeix abocar qualsevol tipus de brossa o enderroc en els solars situats 
en tot el terme municipal. 
 
Capítol 5: De la neteja de les zones públiques en ocasió de la conducció d'animals. 
 
Article 29: 
  
1) Els propietaris són directament responsables dels danys o afeccions a persones o coses i de 
qualsevol acció que ocasione brutícia en les zones públiques produïda per animals de la seua 
pertinença. 
  
2) En absència del propietari serà responsable subsidiari la persona que conduïra a l'animal 
en el moment de produir-se l'acció infractora. 
  
Article 30:  
 
1) Les persones que conduïsquen gossos o una altra classe d'animals per les zones públiques 
estan obligats a impedir que aquests facen les seues deposicions en qualsevol de les parts de 
les zones públiques destinades al trànsit de vianants. 
  
2) Queda igualment prohibit que els animals realitzen les seues deposicions sobre les voreres, 
parterres, zones verdes i en general els restants elements de les zones públiques destinats al 
pas, estada o gaudi dels ciutadans. 
  
3) En tots els casos el conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, 
fins i tot havent de netejar la part de zona pública que haguera resultat afectada. 
 
Titule III.-  De la neteja de la ciutat respecte a l'ús comú especial i privatiu i a les 
manifestacions públiques en el carrer. 
 
Capítol l: Condicions generals i d'àmbit d'aplicació. 
 
Article 31: D'acord amb el que s'estableix ena1 número 2 de l'articule 1 d'aquesta 
Ordenança, el present titule estableix les normes per a mantenir la neteja de la ciutat quant a: 
 
a) L'ús comú, especial i privatiu dels béns de domini públic municipal. 
  
b) La prevenció de la brutícia en la ciutat que poguera produir-se com a conseqüència 
d'activitats públiques en el carrer i de determinades actuacions publicitàries. 
 
 
 
 
Article 32:  



 
1) Qui estiguen al capdavant de kioscos, llocs, casetes de venda, espectacles o 
atraccions, etc. situats en la via pública, estan obligats a mantenir net l'espai en el qual 
es desenvolupe la seua activitat i les seues proximitats, durant l'horari que realitzen la 
mateixa, i deixar-ho en perfecte estat de neteja una vegada finalitzada l'activitat. La 
mateixa obligació incumbeix als amos de cafès, bars i establiments similars quant a l'ús 
de zona pública amb veladores, cadires, etc. 
  
2) Els titulars dels establiments esmentats en l'apartat anterior, hauran d'instal·lar pel seu 
compte i càrrec les papereres necessàries per a l'adequat manteniment de la neteja de la zona 
sotmesa a la seua influència. 
  
3) Els establiments comercials les activitats dels quals puguen influir desfavorablement en la 
neteja de les zones públiques sotmeses a la seua influència, encara quan no les ocupe, estaran 
obligats a mantenir la neteja i decore de les mateixes. 
 
Article 33: 
  
1) Els organitzadors d'un acte públic seran responsables de la brutícia derivada de la 
celebració d'aquest acte en les zones públiques. 
2) A l'efecte de la neteja de la ciutat, els organitzadors estan obligats a informar a 
l'Ajuntament del lloc, recorregut i horària de l'acte a celebrar. L'Ajuntament podrà exigir 
la constitució d'una fiança en efectiu o d'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 l'acte públic.  
 

Capítol 2: De la col·lecció de cartells i pancartes, de les pintades, de la distribució de 
octavillas i altres activitats publicitàries. 

 Article 34: 

1) La col·locació i pegada de cartells i pancartes, la distribució de octavillas i qualsevol 
altra activitat publicitària susceptible d'influir desfavorablement en la neteja pública, estarà 
subjecta a autorització municipal prèvia de l'Alcaldia.. 

2) La realització de qualsevol de les activitats assenyalades anteriorment sense 
autorització donarà escapolir a la imposició de sancions als responsables per l'autoritat 
municipal. 

Artícle 35:  

1) La concessió de l'autorització a la qual fa referència l'article anterior portarà implícita 
l'obligació per al responsable de netejar els espais de les zones públiques 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 les zones públiques dels elements publicitaris als 
quals fa referència l'article 34, l'Ajuntament podrà 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 ocasionar la brutícia. 

Artícle 36: 

1) Es prohibeix la col·locació i pegat de cartells i adhesius fora dels espais reservats a tal 
fi. 
2) Es prohibeix tota classe d'activitat publicitària en els edificis que, per les seues 
característiques singulars, meresquen una protecció especial. A tal fi, per l'Ajuntament 
es procedirà a efectuar un catàleg d'edificis protegibles, S'exceptuaran de l'establit en 
aquest nombre les pancartes i rètols que facen referència a les activitats que tinguen lloc 
en els edificis, col·locats per iniciativa de les persones responsables d'aquestes activitats. 
 
Artícle 37: La sol·licitud d'autorització per a la col·locació de pancartes haurà de 
contemplar: 
a) Contingut i mesures de la pancarta. 
  
b) Lloc on es pretén instal·lar-la. 
  
c) Temps de permanència instal·lada. 
 
d) El compromís del responsable de reparar els desperfectes ocasionats en la zona pública o 
els seus elements estructurals, i d'indemnitzar els danys i perjudicis que pogueren ocasionar-
se com a conseqüència de la col·locació, estada i retirada de la pancarta.  
 
Artícle 38: Les pancartes subjectes a elements de la via pública hauran de complir en 
llot case les següents condicions: 
 
 A) En les pancartes col·locades en els arbres, el perímetre mínim del mateix haurà de ser de 
50  centímetres. D'anar subjecta la pancarta a les branques, el perímetre mínim deurà ser de 
30  centímetres. En tots dos casos la subjecció no podrà ser metàl·lica. 
 
B) La superfície de la pancarta haurà de tenir la perforació suficient per a minorar l'efecte del 
vent. 

C) En llot case, l'altura mínima de col·locació, mesura en el punt més baix, serà de 5 metres 
quan la pancarta travesse la calçada, i de  3 metres en voreres, passejos i altres zones per als 
vianants. 

Artícle 39: Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats tan aviat haja finalitzat el 
termini per al qual van ser autoritzades. En cas contrari seran retirades pels serveis 
municipals. imputant-se als responsables els costos del servei prestat, sense perjudici de la 
sanció corresponent. 

 



 
Article 40: Queda prohibit esquinçar, embrutar o arrancar els cartells situats en els llocs o 
llocs establits a aquest efecte. 

Article 41: 

1) Es prohibeix tota classe de pintures en les zones públiques, tant sobre els seus elements 
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i parets exteriors de la 
ciutat. 

2) Les pintures murals de caràcter artístic realitzades   sobre les tanques dels solars estaran 
permeses sempre que s'haja obtingut la prèvia autorització del propietari del solar  

Artícle 42:  

1) Queda prohibit escampar, tirar i llançar tota classe de octavillas, fullets i materials 
similars. 
2) Seran responsables de la infracció els que escampen, tiren o llancen les octavillas i, 
subsidiàriament els propietaris del material imprés. 
 3) Els serveis municipals procediran a netejar la part de l'espai urbà que s'haguera vist 
afectada per la dispersió de les octavillas o fullets, imputant als responsables el cost 
corresponent als serveis prestats. Sense perjudici de la imposició de les sancions que 
corresponguen. 

Títol IV: De la recollida de residus urbans  
Capítol 1: Condicions generals i àmbit d'aplicació. 

Article 43:  

1) D'acord amb el que es disposa en l'apartat de l'article 1, el present títol regula les 
condicions en les quals l'Ajuntament prestarà i l'usuari utilitzarà els serveis destinats a la 
recollida de les deixalles i residus urbans produïts pels usuaris.  
2) Tenen la condició d'usuari a l'efecte de la prestació d'aquests serveis, tots els veïns i 
habitants de Sant Joan d'Alacant,  qui els utilitzaran d'acord amb les disposicions vigents. 

Artícle 44: A l'efecte de la present Ordenança. tindran la categoria de residus urbans amb 
servei de recollida domiciliària: 

a) Les deixalles de l'alimentació i del consuno domestique produïts pels ciutadans en els seus 
habitatges. 
b) Les restes de la calefacció domèstica individual o col·lectiva. 
c) Els residus procedents de l'escombratge de les voreres efectuat pels ciutadans. 
d) Els residus produïts a conseqüència de petites obres domiciliàries quan el lliurament diari 
als serveis  de neteja no sobrepasse els 5 quilos. 
e) Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals comercials. 
 
 
 
 
 



f) Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals comercials i la 
composició dels quals  serà assimilable als residus de tipus urbà, que no excedisquen de 50 
kg. per  indústria, prohibint-se barrejar els residus per productes tòxics perillosos o 
inflamables que estiguen prohibits per llei especial. 
g) Els residus produïts pel consum en bars, restaurants i altres establiments que expenguen o 
servisquen productes alimentaris cuinat o en els quals es realitzen consumicions de qualsevol 
classe, així com els productes en supermercats, autoserveis i establiments similars 
h) Els residus de consum en general produïts en residències, hotels, hospitals, clíniques, 
col·legis i altres establiments públics o oberts al públic. 
i) La roba, calçat i qualsevol altre producte anàleg. 
j) Les deposicions dels animals domèstics que siguen lliurades en la forma prescrita. 
 
Artícle 45: A excepció dels residus contemplats en l'apartat d), els altres no hauran d'excedir 
en el seu pes per al lliurament diari als serveis de recollida de 60 quilos.  
 
Article 46: Tindran la categoria de residus urbans susceptibles de tenir un servei de recollida 
especial: 
a) Els detritos d'hospitals, clíniques, farmàcies, laboratoris d'anàlisis, residències i centres 
assistencials. Així com les deixalles de caràcter sanitari i farmacèutic de particulars. 
b) Els animals morts. 
c) Los desperdicios producidos en mataderos. 
d) Els mobles, estris domèstics i similars. 
e) Tots els contemplats en l'article 44 d'aquesta Ordenança, excepció de l'apartat d) d'aquest 
article, quan el seu pes al temps del deslliurament siga superior a 50 quilos Áoo 
f) Qualsevol altra classe de material residual assimilable als  assenyalats en les nombres 
anteriors i que la seua arreplegada corresponga a l'Ajuntament. 
h) Les piles d'ús domèstic, de les trucades: de pilota, alcalines, recarregables i salines. 
i) La brossa de poda d'arbres i de manteniment de plantes, que haurà de lliurar-se trossejada. 
 
Artículo 47: El Ayuntamiento podrá establecer anualmente los derechos correspondientes a 
la prestación de los distintos servicios de recogida. En todo caso, establecerá los derechos por 
Servicio de Recogida Especial para todas las casas contemplados en el artículo 46 apartado a) 
y los del articulo 44 apartados e), f), y g) cuando su pesa sea superior a 50 (100) kilos. Los 
usuarios procederán al pago de los derechos correspondientes al servicio prestado, de 
acuerdo a lo que señale la Ordenanza Fiscal correspondiente.  

Article 48:  Seran sancionades les que lliuren a les serveis de recollida, residus diferents als 
assenyalats per a cada classe de servei. També seran sancionats els que dipositen els drets en 
elements de contenció diferents als expressament assenyalats en cada cas, o els presenten 
sense element de contenció algun. 

Artícle 49: Quant a l'establit en els articles 44, 45, 46 i 52 d'aquesta Ordenança, els serveis 
de neteja interpretaran els casos de dubte i determinaran en conseqüència l'acceptabilitat o no 
dels residus, així com el tipus de serveis de recollida que correspon.  
 

 

Capítol 2: Del servei de recollida de brosses domiciliàries . 



Article 50: El servei de recollida domiciliara serà prestat amb caràcter general per 
l'Ajuntament en tot el terme municipal. 

Article 51: De conformitat amb el que disposa l'article anterior, el servei de recollida 
domiciliària es farà càrrec de retirar els materials residuals que s'especifiquen en l'article 44, 
amb la limitació establida en l'article 45. 

Article 52: En cap cas es permetrà el deslliurament als serveis de recollida domiciliària dels 
residus contemplats en l'article 46, per als quals l'Ajuntament establirà un servei de recollida 
especial. 

Article 53: La prestació del servei de recollida de brosses domiciliàries comprendrà les 
següents operacions: 

a) Trasllat de les brosses des dels punts del seu deslliurament fins als vehicles de recollida.  
b) Buidat de les brosses en els elements de càrrega d'aquest vehicle.  
c)  Devolució, si escau, dels elements de contenció una vegada buidats als punts de recollida.  
d) Retirada de les brosses abocades en la via pública a conseqüència d'aquestes operacions.  
i) Transport i descàrrega de les brosses en els equipaments habilitats a aquest efecte pels 
serveis municipals. 

Article 54:  

1) Es prohibeix i! abandó de les brosses. Els usuaris estan obligats a lliurar-les als serveis de 
recollida conformement a l'horari i llocs establits en aquesta Ordenança.  
2) Els infractors del que es disposa en l'apartat anterior estan obligats a retirar les brosses 
abandonades, així com a deixar net l'espai urbà que s'haguera embrutat, tot açò amb 
independència de les sancions que corresponguen.  

Artícle 55: No es permetrà el transvasament o manipulació de brosses fora dels llocs que 
hagen sigut destinats a tal fi pels serveis municipals. 

Article 56: Els usuaris del servei estan obligats a complir tant les normes establides en la 
present Ordenança com quantes disposicions es dicten per l'Ajuntament en desenvolupament 
de la mateixa. 

Article 57: 

1) Tal com estableix l'article 48, els usuaris estan obligats a utilitzar els elements de 
contenció que en cada cas determinen els serveis municipals.  
 

 

 

 

 



2) Els usuaris estan obligats a lliurar les brosses en condicions tals que no es produïsquen 
abocats de residus durant aquesta operació. Si menge conseqüència d'una deficient 
presentació de les brosses es produïren tals abocaments, l'usuari causant serà el responsable 
de la brutícia ocasionada en la via pública, amb independència de la sanció que corresponga. 
3) En cap cas s'autoritza el deslliurament de brosses i residus en paquets, caixes i similars. 
4) Es prohibeix el deslliurament de brosses domiciliàries que continguen residus en forma 
líquida. 
5) Per al seu lliurament als serveis de recollida, tots els elements que continguen brossa 
hauran d'estar perfectament lligats o tapats de tal manera que no es produïsquen abocats de 
materials residuals. 
6) Els serveis municipals podran rebutjar la retirada de brosses que no estiguen 
convenientment presentades d'acorda a les apartats anteriors. 

Article 58:  

1) L'Ajuntament podrà fixar el tipus d'element de contenció i el nombre d'unitats a emprar en 
un bloc de cases, local comercial, indústria o establiment.  
2) Els elements de contenció col·lectius, de ser retornables, hauran de portar clarament 
indicats en el seu exterior el nom del carrer i el nombre corresponent a l'efecte de la seua 
perfecta identificació. 
3) Els elements de contenció retornables hauran de mantenir-se en perfectes condicions de 
neteja i d'ús, sent d'açò responsables els usuaris del servei.  
4) Tractant-se d'elements contenidors de propietat pública, els serveis municipals procediran 
a la seua renovació quan hagen quedat inutilitzats per al servei. Tractant-se de contenidors de 
propietat privada, els serveis municipals podran exigir la seua renovació quan estiguen fora 
d'ús segons el parer d'aquests serveis. 

Article 59:  

1) Per a procedir a la recollida, els usuaris hauran de dipositar els elements de contenció de 
les brosses en la vorera, el mes a prop possible de la vorada del carrer. En les voreres amb 
una amplària inferior a un metre, els elements de contenció podran dipositar-se en la calçada, 
pegats a la vorada, procurant no causar molèsties a la circulació.  
2) L'Ajuntament podrà establir, amb caràcter permanent o transitori, punts de deslliurament i 
acumulació determinats. Aquests espais seran degudament assenyalats pels serveis 
municipals. 
3) Igualment, l'Ajuntament podrà establir guals i reserves especials de l'espai urbà per a 
càrrega, descàrrega i altres operacions necessàries per a la col·locació de contenidors de 
brosses. 

Article 60: 

1) Quan l'Ajuntament establira la recollida de brosses  mitjançant contenidors fixos en el 
carrer, els ciutadans cuidaran de no impedir les operacions corresponents a la càrrega, 
descàrrega i trasllat. Se sancionarà a qui amb la seua conducta causen impediment a la 
prestació del servei de retirada o a la reposició dels contenidors. 

 



  
2) En el cas establit en l'apartat anterior, els usuaris estan obligats a dipositar les brosses dins 
dels mateixos prohibint-se l'abandó dels residus als voltants de les zones habilitades per a la 
col·locació dels contenidors. 

Article 61: Els usuaris puntualment de la via pública els elements retiraran puntualment de la 
via pública els elements de contenció buits d'acord amb l'horari de prestació del servei 
establit en aquesta Ordenança. 

Capítol 3: Del servei de recollida de residus de caràcter especial. 
Article 62: El present capítol regula les condicions en què es durà a terme en el terme 
municipal de Sant Joan d'Alacant la recollida dels residus urbans que Figuren en l'articule 46 
d'aquesta Ordenança. 

Article 63: 

1) El deslliurament dels residus que regula aquest capítol es farà mitjançant elements de 
contenció perfectament tancats, de tal manera que no es produïsquen abocaments ni dispersió 
a l'exterior. 
2) Queden exceptuats de l'establit en l'apartat anterior els mobles, estris domèstics i similars, 
el sistema dels quals de deslliurament s'ajustarà al que en cada cas establisquen els serveis 
municipals de neteja. 

 3) En cas de produir-se abocats a l'exterior, els responsables estan obligats a netejar l'espai 
ciutadà que s'haguera vist afectat, sense perjudici de la imposició de la sanció que 
corresponga, ni de les responsabilitats civils o penals al fet que pertocara.  

Article 64: 

1) La recollida i transport dels residus regulats en aquest capítol pot ser duta a terme 
directament pels ser vicis municipals o per tercers degudament acreditats.  
2) La gestió dels mateixos podrà realitzar-se per l'Ajuntament de forma directa o indirecta. 

Article 65:  

1) L'Ajuntament, de conformitat amb la legislació vigent, per a la recollida dels residus 
regulats en est capitule, podrà exigir que els seus productors o posseïdors efectuen l'adequat 
tractament a fi de possibilitar la prestació del servei en perfectes condicions.   
2) Els serveis municipals no acceptaran tos residus que, per la seua naturalesa o forma de 
presentació, no puguen ser arreplegats. 

Article 66: El servei de recollida especial podrà prestar-se per l'Ajuntament amb caràcter 
continu o ocasional. Els serveis municipals fixaran i donaran a conèixer-les condicions en 
què es prestarà el servei i els horaris corresponents, donant-se d'açò la suficient publicitat 
perquè en prengueu coneixement. 

 
Article 67: Per a la prestació del servei de recollida especial, els usuaris abonaran els drets 
que es fixen en  l'Ordenança  Fiscal corresponent en els casos previstos en l'article 47 de la 
present Ordenança. 



Article 68: Al servei de recollida de residus regulat en est capitule, li seran també d'aplicació 
després de normes contingudes en els articles 54, 55, 56, 57 apartat 3). 58, 59, 60 i 61 
d'aquesta Ordenança. 

Capitule 3: De l'aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals 
continguts en la brossa. 

Article 69: 

1) Una vegada dipositats els residus en el carrer dins dels elements de contenció autoritzats i 
tot esperant ser arreplegats pels serveis municipals, adquiriran el caràcter de propietat 
municipal. 
2) A l'efecte de la recollida selectiva, la propietat municipal dels residus contemplada *nen 
l'apartat anterior serà adquirida en el moment en què els materials residuals siguen lliurats en 
la via pública. 
3) La recollida o aprofitament dels residus de qualsevol tipus requerirà prèvia autorització 
municipal. Queda prohibit seleccionar, classificar o separar qualsevol classe de material 
residual dipositat en la via pública, excepte en cas de disposar de llicència expressa atorgada 
per l'Ajuntament. 

Article 70: Es considerarà, a l'efecte de la present Ordenança, la recollida o deslliurament 
per separat d'un o més materials residuals dels continguts en les deixalles, duts a terme pels 
serveis municipals directament o per tercers prèviament autoritzats expressament per 
l'ajuntament. 
 
Article 71: 

1) L'Ajuntament podrà dur a terme quantes activitats  i experiències considere oportunes en 
matèria de recollida selectiva. 
2)  L'Ajuntament afavorirà i fomentarà les iniciatives privades o públiques tendents a 
valorizar  els residus i que segons el parer de l'Ajuntament, puguen resultar beneficioses per a 
la ciutat. 

Capítol 4: Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de residus. 
Article 72: 

1) L'Ajuntament establirà  la recollida de residus en totes les seues modalitats amb la 
freqüència que considere més idònia. 
2) L'Ajuntament donarà a conèixer anualment la programació d'horaris per a la prestació dels 
serveis de recollida. 
3) El programa establit per als serveis de recollida podrà  ser modificat per l'Ajuntament quan 
a causa de celebracions festives o per motius d'interès públic ho considere convenient. 
4) Excepte en els casos d'emergència, l'Ajuntament farà públic amb suficient antelació els 
canvis en la programació dels serveis de recollida. 

 
 
 
 
Article 73: 



1) Quan la recollida dels residus siga nocturna no podran lliurar-se els mateixos abans de les 
23 hores. 
2) Els elements de contenció retornables solament podran romandre en la via pública una 
vegada buidats fins a les 9:00 hores. 
3) En les zones de la ciutat en les quals l'Ajuntament  haja establit el servei de recollida 
mitjançant l'ús de contenidors fixos, el deslliurament de brosses es podrà efectuar durant les 
hores que fixe el mateix contenidor. 

Títol V.- De les terres i enderrocs en relació amb la neteja pública. 
 
Capítol 1: Condicions generals i àmbit d'implicació. 
Article 74:  
1) El present títol regula les condicions en què haurà de produir-se el deslliurament, transport 
i abocament dels materials residuals als quals es refereix l'apartat 4) de l'article 1 d'aquesta 
Ordenança. 
2) Tindran la consideració de terres i enderrocs a l'efecte de la present ordenança, els 
següents materials residuals: 
     a) Les terres, pedres i materials similars provinents d'excavacions. 
     b) Els residus resultants de treballs de construcció, demolició i, en general tots els 

sobrants de les obres. 
     c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors. 
 
Article 75: Pel que fa a la recollida de terres i enderrocs i els seus efectes sobre la neteja 
pública, s'estarà alo que determina la present Ordenança i l'Ordenança Reguladora de la 
Seguretat i Ús de la via pública, en el Procés d'Execució de les Obres de Construcció. 
 
Capítol 2: Del deslliurament i abocament de terres i enderrocs. 
Article 76: 
1) El deslliurament de terres i enderrocs per part dels ciutadans es podrà efectuar: 

a) Al servei de recollida domiciliària en els casos previstos en l'apartat d) de l'article 44 
d'aquesta Ordenança. 

    b) Directament en els llocs d'abocament establits pels serveis municipals, quan 
l'abocament siga superior a 20 Quilos. 

2) En els casos establits anteriorment, el promotor de l'obra serà responsable de la societat 
que s'ocasione en les zona públiques, estant obligat a deixar net l'espai urbà afectat. 
  
Article 77: Es prohibeix l'evacuació de tota classe de deixalles i residus barrejats amb les 
terres i enderrocs, podent ser sancionats els infractors. 
  
Article 78: 
  
1) Pel que fa al deslliurament i abocament de terres i enderrocs, es prohibeix:  
 

 
 
 
 
a) Dipositar mobles, estris i qualsevol material residual similar en els abocadors 
autoritzats. 
b) Dipositar en els abocadors residus que continguen matèries inflamables, tòxiques, 



explosives, nocives o perilloses, i totes aquelles que siguen susceptibles de produir 
putrefacció o olors desagradables. 
c) Abocar els residus en terrenys de domini públic municipal no expressament autoritzats 
per l'Ajuntament per a tal fi. 

 d) Abocar els residus en terrenys de propietat particular o pública, excepte quan es 
dispose d'autorització expressa del titular del domini. No obstant açò, encara que es 
dispose de l'autorització del titular, queda prohibit l'abocament quan puguen produir-se 
alteracions substancials de la topografia del terreny, en aquest cas serà preceptiva la 
prèvia llicència municipal, o puguen produir-se danys a tercers o al medi ambient o 
afecte a la higiene pública o ornato de la ciutat. 

 
 
2) Podran ser sancionats els qui infringisquen el que es disposa en l'apartat anterior. 
 
Capítol 3: Del transport de terres i enderrocs. 
 
Article 79: El transport de terres i enderrocs per les vies urbanes haurà de realitzar-se d'acord 
als horaris fixats per l'Ajuntament. 
  
Article 80: 

1) Els vehicles que realitzen el transport de terres i enderrocs hauran de reunir les degudes 
condicions per a evitar abocaments sobre la via pública. 

2) Els materials transportats hauran de ser coberts o protegits de tal manera que no es 
produïsquen abocats en la via pública o es desprenga pols. 

Article 81: 

1) Els transportistes de terres i enderrocs estan obligats a procedir a la neteja immediata 
de la via pública que poguera haver sigut afectada a conseqüència de les operacions de 
càrrega i transport. Igualment hauran de retirar en qualsevol moment, i sempre que 
siguen requerits per l'autoritat municipal les terres i enderrocs abocats en llocs no 
autoritzats.  
2) Els serveis municipals podran procedir a la neteja de l'entorn urbà afectat per 
l'incompliment de les obligacions assenyalades en l'apartat anterior, sent imputats con 
responsables solidaris als empresaris i promotors de les obres i treballs que hagen 
originat el transport de les terres i enderrocs, els costos corresponents al servei prestat, 
sense perjudici de les sancions ha que pertocara. 
3) La responsabilitat sobre la destinació de les terres i enderrocs finalitzarà al mateix 
temps que aquests materials siguen rebuts i descarregats en els abocadors autoritzats a 
aquest efecte pels serveis municipals. 

 

 

 

Titule IV.-  Del règim d'infraccions i sancions. 



Article 82: Les infraccions dels preceptes d'aquesta Ordenança seran sancionats per 
l'Alcaldia, la qual instruirà els oportuns expedients de conformitat amb l'establit en la Llei de 
Procediment Administratiu i en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Corporacions Locals. 

Article 83: La quantia de les sancions vindrà determinada per la potestat sancionadora 
municipal reconeguda per la legislació vigent en aquesta matèria i en la seua aplicació es 
tindrà en compte el grau de culpabilitat, entitat de la falta comesa i perillositat que implique 
la infracció. 

Artícle 84: El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici pel propi Ajuntament, en virtut 
de la Funció inspectora i de comprovació pròpia de la seua competència o a instàncies 
de part mitjançant la corresponent denúncia. En el no previst en la present Ordenança, 
s'estarà al que es disposa en la Llei de Procediment Administratiu, en el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i en les altres 
normes aplicables en cada cas.  

Disposició addicional: Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan s'haja publicat íntegrament 
el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini de quinze dies 
al fet que es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril. 

  
Disposició final derogatòria: Queden subrogades quantes disposicions, del mateix o inferior 
rang, regulen les matèries contingudes en aquesta Ordenança, quan s'oposen o contradiguen 
el contingut de la mateixa. 

 
Sant Joan d’Alacant, a 28 de julio de 1993,  

El Alcalde, Francisco Burillo Reyes.  
 

 

 

 

 

 

Capítol 3: De l'aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals continguts 
en la brossa. 
Article 69:  
1) Una vegada dipositats els residus en el carrer dins dels elements de contenció 
autoritzats i tot esperant ser arreplegats pels serveis municipals, adquiriran el caràcter de 
propietat municipal.  
2) A l'efecte de la recollida selectiva, la propietat municipal dels residus contemplada en 
l'apartat anterior serà adquirida en el moment en què els materials residuals, siguen 
lliurats en la via pública.  



3) La recollida o aprofitament dels residus de qualsevol tipus requerirà prèvia 
autorització municipal. Queda prohibit seleccionar, classificar o separar qualsevol classe 
de material residual dipositat en la via pública, excepte en cas de disposar de llicència 
expressa atorgada per l'Ajuntament.  

Article 70: Es considerarà, a l'efecte de la present Ordenança, la recollida o 
deslliurament per separat d'un o més materials residuals dels continguts en les deixalles, 
duts a terme pels serveis municipals directament o per tercers prèviament autoritzats 
expressament per l'Ajuntament. 
Article 71:  
1) L'Ajuntament podrà dur a terme quantes activitats i experiències considere oportunes 
en matèria de recollida selectiva.  
2) L'Ajuntament afavorirà i fomentarà les iniciatives privades o públiques tendents a 
valorizar els residus i que segons el parer de l'Ajuntament, puguen resultar beneficioses 
per a la ciutat. 

 
Capítol  4: Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de residus.  
Article 72:  
1) L'Ajuntament establirà la recollida de residus amb totes les seues modalitats amb la 
freqüència que considere mes idònia.  
2) L'Ajuntament donarà a conèixer anualment la programació d'horaris per a la prestació 
dels serveis de recollida. 

3) El programa establit per als serveis de recollida podrà ser modificat per l'Ajuntament 
quan a causa de celebracions festives o per motius d'interès públic ho considere 
convenient.  
4) Excepte en els casos d'emergència, l'Ajuntament farà públic amb suficient antelació 
els canvis en la programació dels serveis de recollida. 

Article 73:  
1) Quan la recollida dels residus siga nocturna, no podran lliurar-se els mateixos abans 
de les 23 hores. 

 

 

2) Els elements de contenció retornables, li'l podran romandre en la via pública, una 
vegada buidats, fins a les 9 hores.  
3) En les zones de la ciutat en les quals l'Ajuntament haja establit al servei de recollida 
mitjançant l'ús de contenidors fixos, el deslliurament de brosses es podrà efectuar durant 
les hores que fixe el mateix contenidor. 

Títol V.-  De les terres i enderrocs en relació amb la neteja pública. 

Capítol 1: Condicions generals i àmbit d'implicacions. 

 Articule 74:  
1) El present titule regula les condicions en què haurà de produir-se el deslliurament, 



transport i abocament dels materials residuals als quals es refereix l'apartat 4) de 
l'articule 1 d'aquesta Ordenança. 
2) Tindran la consideració de terres i enderrocs, a l'efecte de la present ordenança, els 
següents materials residuals:  
a) Les terres, pedres i materials similars provinents d'excavacions,  
b) Els residus resultants de treballs de construcció i demolició i. en general tots els 
sobrants dels  obres.  
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors. 

Article 75: Pel que fa a la recollida de terres i enderrocs i els seus efectes sobre la neteja 
pública, s'estarà al que determina la present Ordenança i l'Ordenança  Reguladora de la 
Seguretat i Ús de la via pública, en el Procés d'Execució de les Obres do Construcció.  
 

Capítol 2: Del deslliurament i abocament de terres i enderrocs  
Article 76: 
1) El deslliurament de terres i enderrocs per part dels ciutadans es podrà efectuar: 

a) Al  servei de recollida domiciliària en els casos previstos en l'apartat d) de l'article 44 
d'aquesta Ordenança.  

b) Directament en els llocs d'abocament establits pels serveis municipals, quan 
l'abocament siga superior a 20 quilos.  

2) En els casos establits anteriorment, el promotor de l'obra serà responsable de la 
brutícia que s'ocasions en les zones públiques, estant obligat a deixar net l'espai urbà 
afectat. 

Article 77: Es prohibeix l'evacuació de tota classe de deixalles i residus barrejats amb 
les terres i enderrocs, podent ser sancionats els infractors. 

Article 78: 

1) Pel que fa al deslliurament i abocament de terres i enderrocs, es prohibeix: 

a) Dipositar mobles, estris i qualsevol material residual similar en els abocadors 
autoritzats. 

b) Dipositar en els abocadors residus que continguen matèries inflamables, 
tòxiques, explosives, nocives o perilloses, i totes aquelles que siguen 
susceptibles de produir putrefacció o olors desagradables. 

c) Abocar els residus en terrenys de domini públic municipal no expressament 
autoritzats per l'Ajuntament per a tal fi. 

d) Abocar els residus en terrenys de propietat  particular o pública, excepte 
quan es dispose d'autorització expressa del titular del domini. No obstant 
açò, encara que es dispose de l'autorització del titular, queda prohibit 
l'abocament quan puguen produir-se alteracions substancials de la topografia 
del terreny, en aquest cas serà preceptiva la prèvia llicència municipal, o 



puguen produir-se danys a tercers o al medi ambient o afecte a la higiene 
pública o ornato de la ciutat. 

 

2) Podran ser sancionats els qui infringisquen el que es disposa en l'apartat anterior. 

Capítol 3:  Del transport de terres i enderrocs. 

Article 79: El transport de terres i enderrocs per les vies urbanes haurà de realitzar-se 
d'acord als horaris fixats per l'Ajuntament. 

Article 80: 

1) Els vehicles que realitzen el transport de terres i enderrocs hauran de reunir les 
degudes condicions per a evitar abocaments sobre la via pública. 

2) Els materials transportats hauran de ser coberts o protegits de tal manera que no 
es produïsquen abocats en la via pública o es desprenga pols. 

Article 81: 

1) Els transportistes de terres i enderrocs estan obligats a procedir a la neteja 
immediata de la via pública que poguera haver sigut afectada a conseqüència de 
les operacions de càrrega i transport. Igualment hauran de retirar en qualsevol 
moment, i sempre que siguen requerits per l'autoritat municipal, les terres i 
enderrocs abocats en llocs no autoritzats. 

2) Els serveis municipals podran procedir a la neteja de l'entorn urbà afectat per 
l'incompliment de les obligacions assenyalades en el apartat anterior, sent 
imputats com a responsables solidaris  als empresaris i promotors de les obres i 
treballs que hagen originat el transport de les terres i enderrocs, els costos 
corresponents al servei prestat, sense perjudici de les sancions ha que pertocara. 

3) La responsabilitat sobre la destinació de les terres i enderrocs finalitzarà al 
mateix temps que aquests materials siguen rebuts i descarregats en els abocadors 
autoritzats a aquest efecte pels serveis municipals. 

 

 

 
 
 
 


