
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES

OG17 Reglament del  Servici  d'arreplega de Resídus Urbans,  Neteja Viària i
Ornament Públic

 v 2013.03.06

REGLAMENT DEL SERVICI D’ARREPLEGA DE RESIDUS
URBANS, NETEJA VIÀRIA I ORNAMENT PÚBLIC

Títol I - Disposicions generals
Article 1.

1. Este reglament té com a objecte la regulació de les activitats i servicis d’arreplega de fems,
rebutjos i residus sòlids urbans i del control i tractament dels mateixos així com de la
neteja viària i ornament públic per a aconseguir les condicions adequades de salubritat,
pulcritud i  benestar veïns,  amb vista  a  la  deguda protecció del  medi ambient i  cuidat
estètica del municipi de Chilches/Xilxes.

2. Així mateix té com a objecte la neteja i salubritat dels solars de propietat municipal, espais
oberts i abocadors no autoritzats; així com, la inspecció i la realització subsidiària de la
neteja dels solars de propietat pública o privada.

Article  2.  El  contingut  d’este  reglament  s’até  als  principis  de  la  Llei  7/1985,de  2  d’abril,
Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  modificada  per  la  Llei  11/1999,de  21  d’abril,  i
específicament de la Llei 10/1998,de 21 d’abril, de Residus, Llei 10/2000,de 12 de desembre de
Residus de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa complementària. 

Article 3. Consideració de residus urbans.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 3. Apdo.b)de la Llei 10/1998, es consideren
residus urbans o municipals els generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i
servicis, així com tots aquells que no tinguen la qualificació de perillosos i que per la seua
naturalesa o composició puguen assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats.

2. Tindran la consideració de residus urbans els següents:

a) Els rebutjos de l’alimentació i del consum domèstic produïts pels veïns en les seues
vivendes. 

b) Els residus procedents de l’agranat de les voreres efectuat pels veïns.

c) Els  embolcalls,  envasos,  embalatges  i  altres  residus  sòlids  produïts  en  locals
comercials.

d) Els  materials  residuals  produïts  per  activitats  de  servicis  comercials  i  industrials,
sempre que puguen assimilar-se als rebutjos domiciliaris orgànics.

e) Els  residus  produïts  pel  consum en bars,  restaurants  i  la  resta  d’establiments  que
expenguen productes alimentaris cuinats o en els que es realitzen consumicions de
qualsevol  classe.  Així  mateix,  els  produïts  en  els  supermercats,  autoservicis  i
establiments semblants.

f) Els residus de consum en general produïts en residències, hotels, càmpings, hospitals,
clíniques, ambulatoris, col·legis i altres establiments públics o oberts al públic.

g) Els mobles, efectes domèstics i trastos vells, així com roba, calçat i qualsevol producte
anàleg.

h) Qualsevol altre tipus de material residual previst en la Llei de Residus o assimilable als
assenyalats en els números anteriors i, en tot cas, els que en circumstàncies especials
especifiquen els Servicis Tècnics de l’Ajuntament.
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Article 4. L’Ajuntament de Xilxes / Chilches és competent per a la gestió dels residus urbans,
en els termes establits en la Llei 11/1999 i en els que, si és el cas, dicte la Generalitat Valenciana.

Títol II - Arreplega de fems i residus domiciliaris
Capítol I - Normes generals

Article 5. Este Títol comprén les normes que han de ser complides pels productors dels rebutjos
i residus sòlids enumerats en l’article 3 amb referència a la presentació i entrega dels mateixos per
a la seua arreplega i transport.

Article 6. De la recepció dels residus sòlids es farà càrrec el personal dedicat a la mateixa, i qui ho
entregue a qualsevol  altra  persona física o jurídica  que no tinga la  corresponent  concessió o
autorització  municipal  haurà  de  respondre  solidàriament  amb esta  pels  perjuís  que pogueren
produir-se per causa d’aquells, independentment de les sancions a què haguera lloc. En cap cas, ni
baix cap pretext, han d’entregar-se els residus al personal encarregat de l’agranat i reg dels carrers.

Capítol II - Fems i residus domiciliaris
Article 7. S’entén per fems i  residus domiciliaris  els  que procedisquen de la normal activitat
domèstica,  així  com els  produïts  en  establiments  que  per  la  seua  naturalesa  i  volum siguen
assimilables als anteriors.

Article 8. Es considera de caràcter general i obligatori per part de l’Ajuntament l’arreplega de
fems i residus domiciliaris. A este efecte els veïns evacuaran dels seus domicilis els dits residus en
bosses de plàstic degudament tancades, que seran depositades en els contenidors situats en la via
pública.

Article 9. Freqüència i horari del servici.

1. L’arreplega dels residus sòlids serà diària, excepte diumenges i festius, llevat que siguen
dos  festes  consecutives  i  en  este  cas  s’arreplegaran  una  de  les  dos.  L’empresa
concessionària publicarà en els taulers locals el calendari anual de la prestació del servici
amb les freqüències corresponents i sempre que sorgisquen canvis de freqüència en la
prestació, i elaborarà calendaris que es repartiran entre els veïns.

2. Els  usuaris  depositaran  les  bosses  de  fem  i  residus  domiciliaris  a  les  hores  que  es
determine, llevat que per l’Ajuntament s’establisca una altra cosa, i en este cas se li donarà
la deguda publicitat per a coneixement d’aquells.

3. Els usuaris hauran d’abstindre’s de depositar bosses de fem o qualsevol residu fora dels
dies que hi haja servici o fora de les hores establides a este efecte.

Article 10. Condicions de depòsit. 

1. Els usuaris hauran de depositar en els contenidors,  que s’instal·laran a este efecte per
l’empresa adjudicatària, els residus domiciliaris en bosses de plàstic que siguen resistents i
adequades perquè no es trenquen i produïsquen problemes de salubritat. 

2. En  els  contenidors  no  s’han  de  depositar  bosses  de  residus  quan  el  seu  depòsit  no
permeta tancar el contenidor per estar prou ple. Tampoc es permet, en cap concepte,
depositar les bosses fora del contenidor o damunt de la tapa del contenidor.

3. En els contenidors es prohibix depositar cendres o qualsevol altre residu o producte que
puga provocar algun incendi. 

Article 11. Ús dels contenidors. 

1. Els  usuaris  dels  contenidors  situats  en la  via  pública  tenen l’obligació  de  realitzar  un
correcte ús dels mateixos, amb la diligència que el Codi Civil exigix a l’usufructuari dels
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béns aliens, sent responsables del deteriorament que els contenidors puguen patir per la
seua culpa o negligència.

2. Tots els elements que continguen components de mercuri o cadmi, com són els tubs
fluorescents,  piles  de  botó,  llums,  piles  cilíndriques  convencionals  i  altres,  hauran  de
depositar-se en les vidrioles o depòsits específics que s’habiliten per a la seua arreplega.

A este efecte l’Ajuntament de Xilxes / Chilches establirà quants convenis de col·laboració siguen
convenients amb les empreses especialitzades, prèvia la seua acreditació com a entitats gestores
autoritzades.

Article 12. Ubicació dels Contenidors.

1. El tipus, quantitat i lloc d’ubicació dels contenidors homologats seran fixats pels Servicis
Tècnics atenent les necessitats dels usuaris, condicions de la via pública i aquelles altres
circumstàncies que es consideren oportunes. Se sancionarà qualsevol canvi d’ubicació no
autoritzada. 

2. En tot cas, s’ha de respectar l’accés dels camions adscrits al servici dels contenidors, per al
seu buidatge i neteja,  quedant prohibit  l’estacionament de vehicles  o la col·locació de
qualsevol objecte que impedisca o menyscabe el dit accés.

Article 13. En aquells casos que per les seues especials circumstàncies es requerisca una solució
específica, es procedirà, a proposta dels servicis tècnics municipals, a donar la solució concreta
que el cas requerisca.

Article 14.  Llavat i perfumat dels contenidors pel concessionari. 

Este servici comprén la neteja, desinfecció i aromatització tant interior com exterior de la totalitat
dels contenidors instal·lats, havent de quedar els mateixos en perfectes condicions. Consistixen
en el llavat interior i exterior del contenidor. Quan es tracte de contenidors de RSU, inclourà la
desinfecció i aromatització. El llavat interior i exterior dels contenidors de Residus Sòlids Urbans
es realitzarà dos vegades al mes durant els mesos d’estiu i 1 vegada al mes la resta de l’any en tota
zona urbana, excepte en la Zona marítima en la qual i  durant el període estival el llavat  dels
contenidors es realitzara setmanalment.

El llavat exterior dels contenidors de vidre en totes les zones on estiguen instal·lats es realitzarà
una vegada al mes.

El llavat exterior dels contenidors de paper en totes les zones on estiguen ubicats una vegada al
mes.

El llavat interior dels contenidors de paper i vidre es realitzarà dos vegades a l’any.

Capítol III - Del tractament dels residus urbans especials
Article 15.

1. Els productors o posseïdors de residus urbans que, per les seues característiques especials
poden produir trastorns en el transport, arreplega, valoració o eliminació, estaran obligats
a proporcionar a l’Ajuntament de Chilches/Xilxes una informació detallada sobre el seu
origen, quantitat i característiques.

2. Sense perjuí del que disposa l’apartat anterior, quan pels servicis municipals es considere
que els residus urbans presenten característiques que els facen perillosos d’acord amb els
informes tècnics emesos pels organismes competents, o que dificulten la seua arreplega,
transport,  valoració o eliminació,  l’Ajuntament podrà obligar el productor o posseïdor

3



OG17 Reglament del Servici d'arreplega de Resídus Urbans, Neteja Viària i Ornament Públic

dels mateixos a què, amb anterioritat a la seua arreplega, adopten les mesures necessàries
per a eliminar o reduir, en la mesura que siga possible, dites característiques, o que els
depositen en la forma i lloc adequats.

Article 16. En relació amb el contingut de l’article anterior, així com quan es tracte de residus
urbans diferents dels generats en els domicilis particulars, l’Ajuntament de Xilxes / Chilches,por
motius justificats podrà obligar els posseïdors a gestionar-los per si mateixos, o a través de gestor
autoritzat, segons els casos.

Capítol IV - Trastos vells i altres objectes voluminosos
Article  17. L’arreplega  de  mobles  i  efectes  domèstics  en  general,  en  el  terme  municipal  de
Chilches/Xilxes comprén:

Arreplega a domicili de mobles vells, efectes domèstics inservibles i altres. Este servici inclourà
tot tipus de mobles, efectes domèstics i trastos vells, excepte aquells per al maneig dels quals siga
necessària l’ús de mitjans mecànics com ara grues, corrioles...,o aquells que no estiguen preparats
per a la seua immediata retirada.

Article 18. Condicions. 

Els  mobles  o  efectes  inservibles  es  depositaran  en  la  fatxada  del  seu  domicili,  mai  en  un
contenidor o en els seus voltants. El públic que necessite el servici haurà de cridar al número que
per  l’Empresa  es  facilite,  indicant  clarament  el  seu  nom,  adreça  i  objectes  a  retirar,
automàticament seran registrats els avisos, atenent-se totes les cridades efectuades abans de les 13
hores del dia anterior al de l’arreplega, deixant per a la pròxima arreplega la resta d’avisos.

Article 19. Horari i dies de servici.

Es deixaran en la porta de sa casa la nit anterior a l’arreplega, i/o en l’horari que es determine.

El servici es prestarà almenys una vegada al mes.

Capítol V - Vehicles abandonats
Article 20. Sense perjuí de les causes de retirada i depòsit de vehicles previstes en el Codi de la
Circulació, els servicis municipals procediran a la retirada dels vehicles situats en la via pública o
terrenys adjacents i espais lliures públics, sempre que, pels seus signes exteriors, temps en què
romangueren en la mateixa situació o altres circumstàncies, puguen considerar-se residus sòlids
urbans com a conseqüència de la seua situació d’abandó.

Article 21. Es considerarà que un vehicle es troba abandonat quan concórrega alguna de les
causes previstes en la normativa vigent.

Article 22. Els vehicles abandonats seran retirats de conformitat amb el que preveu la normativa
vigent.

Article 23. Els  que voluntàriament vullguen desprendre’s  d’un vehicle,  poden sol·licitar-ho a
l’Ajuntament per mitjà d’un escrit a què s’adjuntarà la baixa del mateix expedida per l’organisme
competent de l’Administració de l’Estat, fent-se càrrec dels gastos d’arreplega i transport que
s’ocasionen.

Capítol VI - Terres i runes
Article 24.

1. Queda  terminantment  prohibit  depositar  en  els  contenidors  destinats  a  residus
domiciliaris les runes procedents de qualsevol classe d’obres.
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2. Les runes procedents de derrocaments o de contenidors d’obres situats en la via pública i
les  terres procedents del  buidatge o moviment de terres, hauran de ser traslladats pel
productor i/o posseïdor, i al seu compte, a abocadors autoritzats.

Article 25.

1. Els  residus  i  materials  de  l’article  anterior  només podran emmagatzemar-se  en la  via
pública utilitzant per a això contenidors adequats.

2. La col·locació de contenidors requerirà la amb l’autorització prèvia municipal.

3. Quan els contenidors es troben plens de runes es procedirà, en termini no superior a vint-
i-quatre hores, a la seua retirada i substitució per altres buits. A estos efectes els materials
depositats no podran sobrepassar en cap cas el pla delimitat per les arestes superiors del
contenidor, estant prohibit l’ús de suplements o afegits per a augmentar la capacitat del
recipient.

4. En cas d’incompliment,  l’Ajuntament podrà retirar el contenidor,  que una vegada buit
quedarà  en  depòsit,  amb el  pagament  previ  dels  gastos  a  què  ascendisca  la  retirada,
transport i abocament.

Capítol VII - Arreplega d’animals morts
Article 26. Es prohibix l’abandó de cadàvers de tota espècie, sobre qualsevol classe de terrenys, i
també la seua inhumació.

Article  27. Les  persones  que  necessiten  desprendre’s  d’animals  morts  ho  posaran  en
coneixement de l’Ajuntament, que indicarà el mode de procedir per a l’eliminació i tractament
dels mateixos en instal·lacions autoritzades respecte d’això. 

Article 28. Els que observen un animal mort han de comunicar tal circumstància al Servici de
Policia Local, a fi de procedir a la retirada del cadàver en les condicions higièniques necessàries
per a tal operació.

Article 29. L’eliminació d’animals morts no eximix, en cap cas, als propietaris de l’obligació de
comunicar la baixa de l’animal en el cens municipal i/o autonòmic corresponent, així com posar-
ho en coneixement del veterinari que posseïsca l’historial de l’animal.

Capítol VIII - Residus sanitaris
Article 30. L’arreplega, transport i tractament dels residus procedents dels centres sanitaris han
d’acomodar-se al que establix el Decret 240/1994,de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel
qual  s’aprova  el  Reglament  Regulador  de  la  Gestió  dels  Residus  Sanitaris,  o  norma  que  la
substituïsca.

Títol III - De la neteja viària
Capítol 1 - De la neteja de la via pública com a conseqüència de

l’ús comú de la ciutadania
Article 31. Consideració de via pública.

A l’efecte de la neteja es considera com a via pública: Les avingudes, passejos, carrers, voreres,
travessies,  camins,  jardins  i  zones verdes,  urbanitzacions  i  la  resta  de béns  de domini  públic
destinats a l’ús comú general de la ciutadania i ubicats en el terme municipal.

Article 32. Prohibicions.
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1. Queda prohibit  tirar  i  abandonar  en la  via  pública  qualsevol  classe de productes que
puguen deteriorar l’aspecte de la neteja de municipi. Els residus sòlids de xicotets format
com a papers, embolcalls i semblants, hauran de depositar-se en les papereres instal·lades
a este efecte.

2. Es prohibix introduir petards, puntes de cigarret i altres matèries enceses en les papereres
i contenidors.

3. No es permet espolsar peces o estores en la via  pública,  tampoc des de les  finestres,
balcons o terrasses.

4. Els aparells d’aire condicionat no podran abocar aigua a la via pública.

Article 33. Obligacions dels particulars.

1. Correspon  als  particulars  la  neteja  de  les  voreres  de  propietat  privada,  els  passatges
particulars, els patis interiors de la illa, els solars particulars, les galeries comercials i, en
general, totes aquelles zones comunes de domini particular.

2. L’Ajuntament exercirà el control i inspecció de l’estat de neteja dels elements objecte del
número 1 anterior i podrà obligar a netejar-los a la persona responsable, d’acord amb les
instruccions que a este efecte dicten els servicis municipals.

Article 34. Ús comú especial o privatiu.

La neteja dels elements destinats al servici del veí situats en la via pública però que no estiguen
sota  la  responsabilitat  municipal,  correspondrà  efectuar-la  als  titulars  de  la  pertinent  llicència
atorgada per a l’ús comú especial normal del respectiu bé de domini públic o, si és el cas, als
concessionaris de l’ús privatiu adjudicat.

Capítol II - De la brutícia generada per obres i construccions
Article 35.

1. Totes les activitats d’obres, excavacions i construccions que puguen ocasionar brutícia en
la via pública exigixen dels seus titulars l’obligació d’adoptar mesures necessàries per a
evitar la brutícia en la via pública, així com la de netejar la part d’ella i dels seus elements
estructurals que s’hagueren vist afectats i la de retirar els materials residuals resultants.
Sense  perjuí  d’esta  obligació general  les  respectives llicències  establiran les  condicions
específiques que garantisquen la neteja de la via pública.

Article 36.

1. Per a previndre la brutícia les persones que realitzen obres en la via pública hauran de
procedir a la protecció d’esta per mitjà de la col·locació d’elements adequats al voltant
dels derrocaments, terres i altres materials sobrants d’obres, de manera que s’impedisca la
disseminació i abocament dels 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 hauran de mantindre’s sempre netes i exemptes de qualsevol
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 via pública o que donen a la mateixa, hauran d’instal·lar-se
tanques  i  elements  de  protecció,  així  com  tubs  i  altres  elements  per  a  la  càrrega  i
descàrrega de materials i productes de derrocament, 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 coses.
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Article  37.  Quan es  tracte  d’edificis  en  construcció,  l’obligació  de  netejar  la  via  pública
correspondrà  al  promotor  de  l’obra  qui,  a  més  de  les  disposicions  que la  legislació  sectorial
establix per a la seguretat de l’activitat constructora, haurà d’observar les següents condicions de
seguretat: 

a) Tot  el  front  de  l’edifici  o  solar  on  es  practiquen  obres  es  tancarà,  prèvia  llicència
d’ocupació de via pública, amb tanca provisional de suficient consistència a la distància
que permeta l’amplària del carrer, sense sobrepassar mai els dos metres des de la línia de
fatxada,.

b) Els derrocaments d’elements que donen a la via pública només podran verificar-se darrere
d’una pantalla que impedisca molèsties o perills al vianant.

c) Les runes i els materials d’obra es depositaran en l’interior de l’edifici o de l’àmbit de la
tanca, sense que en cap cas puguen sobrepassar l’altura d’esta ni carregar sobre ella.

d) No es podrà carregar, descarregar o instal·lar contenidors en la via pública sense obtindre
la corresponent llicència.

e) En  l’execució  de  les  obres  en  un  entorn  urbà  queda  terminantment  prohibida  la
producció de pols. A este efecte, és obligatòria la utilització de conductes especials i els
contenidors es protegiran amb lones que els tancaran hermèticament.

Capítol III - De la brutícia generada pels animals i la seua
seguretat

Article 38. Els propietaris i les propietàries d’animals són directament responsables dels danys i
agressions a persones o coses i de qualsevol acció que ocasione brutícia en la via pública. En la
seua absència, serà responsable subsidiària la persona que conduïra l’animal.

Article 39. Com a mesura higiènica ineludible les persones que conduïsquen gossos o una altra
classe  d’animals  estan  obligades  a  impedir  que  aquells  facen  les  seues  deposicions  sobre  les
voreres, parterres, zones verdes, i en la resta d’elements de la via pública destinats al pas, estada o
joc dels veïns.

Article 40. La persona que conduïsca un animal deurà, en tot cas, observar les regles següents:

a) Arreplegar els excrements i netejar la part de la via pública que haguera sigut afectada.

b) Retirar  les  deposicions  de  manera  higiènicament  acceptable,  per  mitjà  de  la  bossa
d’arreplega de fems domiciliaris.

Article 41. Els animals hauran de conduir-se per la via pública degudament lligats i, en especial,
els gossos hauran de portar col·locat un boç.

Article 42. La Policia Local, sense perjuí de la sanció a què haguera lloc, està facultada en tot
moment per a exigir del propietari o conductor de l’animal la reparació immediata de l’afecció
causada. També podran requerir l’acreditació de la cartilla sanitària i la identificació de l’animal
per mitjà de microxip o tatuatge, segons allò que s’ha disposats en la normativa vigent.

Capítol IV - De la brutícia generada pels vehicles i del transport
de materials

Article 43. Les persones responsables dels establiments i indústries tindran l’obligació de netejar
els espais utilitzats habitualment per vehicles de tracció mecànica que s’utilitzen per al seu servici
i,  en especial,  en quant es  referix als abocaments d’olis,  greixos o productes semblants.  Esta
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obligació afectarà també els espais habitualment utilitzats per a l’estacionament i els seus accessos,
de camions, camionetes, autocars i altres vehicles, sent els seus propietaris o titulars responsables
de la neteja de la zona ocupada.

Article 44. Finalitzades les obres de càrrega, descàrrega, eixida o entrada d’obres, comerços i
immobles en general, de qualsevol vehicle que haja produït brutícia en la via pública, es procedirà
a la neteja de la zona afectada amb retirada dels materials o objectes abocaments per part dels
titulars dels immobles i, amb caràcter subsidiari, pels titulars dels vehicles.

Article 45. Queda prohibit llavar o reparar vehicles en la via pública. 

Article  46. Els  vehicles  destinats  als  treballs  de  construcció  compliran  a  les  descripcions
establides sobre transport i abocament de terres i runes.

Article 47. Queda prohibit 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 afectar
la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament.

Capítol V - De la brutícia generada per fires, festes i espectacles
públics

Article 48. Els organitzadors de les celebracions de caràcter lúdic o festiu que utilitzen la via
pública o terrenys de domini públic per a l’exercici de les seues activitats, i una vegada finalitzades
estes, hauran de deixar en òptimes condicions de neteja la zona utilitzada, corresponent la dita
responsabilitat:

a) Als  titulars  de  cada  una  de  les  atraccions  instal·lades  en  el  recinte  que  per  a  la  fira
s’habilite per l’Ajuntament.

b) Als organitzadors d’alguna festa.

c) Als titulars dels espectacles circenses.

d) Als organitzadors de celebracions musicals a l’aire lliure.

e) Als organitzadors d’actes teatrals a l’aire lliure.

f) Als organitzadors de competicions esportives a l’aire lliure.

g) Als titulars de cafés, bars i establiments hotelers anàlegs quant a la superfície de la via
pública ocupada amb taules i cadires i la seua zona d’influència.

h) En general, als responsables o organitzadors de qualsevol esdeveniment o celebració amb
autorització municipal per a ocupar la via pública i terrenys públics.

Article  49. En  el  moment  de  concedir  cada  autorització,  l’Ajuntament  podrà  exigir  dels
interessats el depòsit d’una fiança econòmica que garantisca el cost dels servicis de neteja, en el
supòsit de realitzar-se esta pels servicis municipals.

Títol IV - De l’ornament públic
Capítol I - De la col·locació de cartells i pancartes

Article  50. Per  a  la  col·locació  de  cartells,  pancartes,  banderoles  i  semblants  s’observarà  el
següent:

1. Es prohibix la col·locació de cartells,  pancartes i  banderoles,  excepte en els llocs que
s’assenyalen a este efecte per l’Ajuntament. En qualsevol cas haurà de subjectar-se a la
corresponent  autorització  municipal  amb  les  condicions  que  reglamentàriament
s’establisquen.
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2. Els  elements  descrits  en  l’apartat  anterior  hauran  de  ser  retirats  pels  interessats  una
vegada finalitzat el termini per al que van ser autoritzats. En cas contrari seran retirats
pels  servicis  municipals,  imputant-se  el  cost  generat  pel  dit  servici  als  responsables
corresponents, sense perjuí de la imposició de la sanció oportuna.

Capítol II - De les pintades en llocs públics
Article 51.

1. Queda  prohibida  qualsevol  classe  de  pintades  en  la  via  pública,  tant  sobre  els  seus
elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari  urbà (contenidors, papereres, bancs,
fonts, fanals, etc.)como sobre els murs i fatxades.

2. Per  a  salvaguardar  la  seguretat  viària  es  prohibix  terminantment  realitzar  pintades,
col·locar adhesius o qualsevol altre element en els senyals de regulació del trànsit.

Article  52.  Com  a excepció  a  l’article  anterior,  podrà  sol·licitar-se  l’oportuna  autorització
municipal  per  a  la  realització  de  pintures  murals  en  les  parets  dels  solars,  amb  la  prèvia
conformitat dels seus propietaris, sempre que el seu contingut no contravinga els més elementals
principis ètics i no siga contrari als bons costums.

Article 53. La zona afectada per una pintada no autoritzada serà netejada pels infractors, i en cas
contrari  la dita  labor es realitzarà pels servicis  municipals,  imputant-se el  cost generat pel  dit
servici als responsables corresponents, sense perjuí de la imposició de la sanció oportuna.

Capítol III - De la distribució de publicitat
Article 54. Es prohibix escampar i tirar qualsevol classe d’octavilles o material publicitari imprés
semblant en la via pública. 

Article 55. Excepcionalment i a sol·licitud de la part interessada es podrà atorgar autorització
municipal per a la distribució d’octavilles i material publicitari, i en este cas s’establiran les normes
del  sistema de  repartiment  i  obligatorietat  de  depositar  el  material  difós  en  les  papereres  o
contenidors corresponents.

Article 56. La zona afectada per les octavilles o material publicitari escampat per la via pública
serà  netejada  pels  infractors  o,  si  és  el  cas  contrari,  la  dita  labor  es  realitzarà  pels  servicis
municipals, imputant-se el cost generat pel dit servici als responsables corresponents, sense perjuí
de la imposició de la sanció oportuna.

Capítol IV - De la neteja i manteniment de fatxades i exteriors
dels immobles i dels solars

Article  57. Els  propietaris  dels  terrenys,  construccions  i  edificis  hauran  de  mantindre  en
condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzant els treballs i obres (en este
cas prèvia llicència municipal) precisos per a conservar o rehabilitar en ells les condicions precises
per a la seua habitabilitat, sempre que no excedisca del límit del deure de conservació previst en la
Llei.

Article 58.

1. Els propietaris dels edificis, finques, vivendes i establiments hauran de mantindre netes
les fatxades, els rètols de numeració dels immobles, les mitgeres descobertes, les entrades,
les escales d’accés i, en general totes les parts de l’edifici que siguen visibles de la via
pública.
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2. Qualsevol element tècnic en fatxada, com a rètols,  aparells d’aire condicionat,  antenes
parabòliques, etc., hauran de hi quedar integrats, sense desvirtuar-la.

Article  59. Com a  mesura  de  prevenció  de la  seguretat  ciutadana es  prohibix  mantindre  de
manera continuada taulers o falques destinades a facilitar  l’accés als immobles dels vehicles a
través de les voreres, i el seu ús es realitzarà durant la maniobra estricta indispensable per a la
guarda del  vehicle.  En el  cas contrari,  pels  servicis  municipals  es  procedirà  a  la  retirada dels
elements  descrits,  sense  perjuí  de  la  imposició  a  la  persona  responsable  de  la  sanció  que
corresponga.

Article 60. Tot solar no edificat que límit amb la via pública haurà de tancar-se pel seu propietari
qui, així mateix, haurà de mantindre-ho lliure de rebutjos i residus i en les degudes condicions
d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic, havent de procedir-se a la seua desratització o
desinfecció si la situació així ho requerix, tot això de conformitat amb el que establix la normativa
vigent.

Títol V - Infraccions i sancions
Capítol I - Infraccions

Article 61. Constituïxen infraccions les següents activitats i situacions:

1. Depositar residus sòlids fora dels abocadors establits.

2. Negativa per part de l’usuari, sense causa justificada, a posar a disposició de l’Ajuntament
de Chilches/Xilxes els residus sòlids per ell produïts.

3. Depositar els residus incomplint les condicions, llocs i horaris establits a este efecte per
l’Ajuntament  de  Chilches/Xilxes,  bé  a  través  d’este  Reglament,  bé  a  través  de  les
resolucions dictades per a desplegar-la.

4. Danyar contenidors, corrent a més per compte de l’infractor els gastos de reparació.

5. Impedir les operacions de càrrega, descàrrega i trasllat dels residus així com l’establiment
dels contenidors.

6. Modificar la ubicació d’algun contenidor.

7. Obstaculitzar l’accés dels vehicles de càrrega als contenidors i, en general, impedir siga
com siga la realització de les diverses activitats que constituïxen la prestació del servici.

8. Evacuar residus sòlids per la xarxa de clavegueram.

9. Efectuar  instal·lacions  domiciliàries  de  gestió  de  residus  sense  autorització  de
l’Ajuntament de Chilches/Xilxes.

10. Depositar  residus  tòxics  o  perillosos,  així  com  mesclar-los  amb  els  que  són  objecte
d’arreplega.

11. Negar  informació  sol·licitada  per  l’Ajuntament  de  Chilches/Xilxes  sobre  residus
potencialment perillosos o tòxics o, en el cas que efectivament ho siguen, sobre el seu
origen, característiques, forma de pretractament, etc.

12. Depositar residus clínics que no es poden recollir o mesclar estos amb els qualificats com
no contaminats o sotmesos a pretractament.

13. Abandonar cadàvers d’animals sobre qualsevol terreny, així com inhumar-los en terrenys
de propietat pública. 

14. Mesclar residus orgànics amb terres o runes.

15. Sostraure residus sòlids, una vegada que hagen sigut correctament depositats. 
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16. En general qualsevol acte o omissió que contravinga el que establixen els preceptes d’este
Reglament i de la Llei 10/1998,de 21 d’abril, de Residus.

17. Tirar i abandonar en la via pública qualsevol classe de productes que deterioren l’aspecte
de la neteja del municipi.

18. Tirar en la via o zona pública residus sòlids de xicotet format, com a papers, embolcalls i
semblants fora de les papereres o contenidors corresponents.

19. Tirar petards, puntes de cigarret i altres materials encesos en les papereres o contenidors
o pegar foc a estos.

20. Abocar aigua dels aparells d’aire condicionat en la via pública, sense perjuí del que establix
l’Ordenança Municipal Reguladora d’Activitats subjectes a llicència.

21. Mantindre en la via pública, de manera continuada, taulers o falques destinades a facilitar
l’accés a dels vehicles als immobles, a través de les voreres.

22. No netejar  la  via  o  zona pública  corresponent  aquells  que estiguen obligats  a  fer-ho
d’acord amb el present Reglament.

23. No previndre la brutícia d’acord amb el que establix el capítol II d’este Reglament.

24. Generar  brutícia  en la  via  pública  per  mitjà  de  defecació  d’animals,  sense  procedir  a
arreplegar els excrements.

25. Realitzar activitats que menyscaben l’ornament públic.

26. Realitzar pintades en llocs públics.

27. Distribuir i escampar octavilles o material publicitari imprés en la via pública.

28. Abandonar vehicles.

29. No procedir els titulars d’establiments públics hostalers a la neteja de la superfície de via
pública ocupada amb taules i cadires o la seua zona d’influència.

30. Qualsevol altra acció o omissió que constituïsca un incompliment objectiu d’un deure o
obligació previstos expressament en este Reglament.

Capítol II - Sancions
Article 62. Les sancions aplicables a les dites infraccions seran de fins a 300,51 euros, o el límit
màxim assignat a l’Alcalde per la legislació vigent en cada moment.

En l’aplicació de les sancions caldrà 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 concórreguen.

Sense perjuí de tot això, els infractors respondran dels costos que originen pels seus actes, estant
obligats a restablir la situació al moment anterior a la seua infracció.

Capítol III - Procediment sancionador
Article 63. El procediment s’iniciarà d’ofici per la pròpia Administració Municipal, en virtut de la
funció inspectora i de comprovació pròpia de la seua competència o a instància de part per mitjà
de la corresponent denúncia.
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Article 64. Tota persona natural o jurídica podrà denunciar davant de l’Ajuntament qualsevol
infracció  del  present  Reglament.  De resultar  temeràriament  injustificada  la  denúncia,  serà  de
càrrec del denunciant els gastos que origine la inspecció.

Article 65. Els propietaris i els usuaris per qualsevol títol dels edificis, activitats o instal·lacions
hauran de permetre les inspeccions i comprovacions assenyalades en el present Reglament.

Article  66. Comprovat  l’incompliment  del  que  disposa  el  present  Reglament,  es  formularà
l’oportuna denúncia i a la vista de les actuacions practicades, la Corporació Municipal proposarà
les mesures correctores que procedisquen resolent allò que corresponga amb audiència prèvia a
l’interessat, pel terme de quinze dies.

Article  67. Les  infraccions  dels  preceptes  d’este  Reglament  seran  sancionats  per  l’Alcaldía-
Presidencia  a  proposta  dels  servicis  tècnics  competents  i  amb un informe previ  del  Regidor
responsable de l’àrea, instruint-se els oportuns expedients, d’acord amb el que establix la Llei del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i Reial Decret
1398/1993,de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici de la
potestat sancionadora.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen a
este Reglament.

Disposició final
El  present  reglament  entrarà  en  vigor  als  quinze  dies  de  la  seua  publicació  en  el  “Butlletí
Oficial”de la província de Castelló.

Contra el present Reglament es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant de l’ala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà a la publicació del mateix en el Butlletí Oficial de
la  Província  de  Castelló.  Tot,  de  conformitat  amb el  que  disposa  l’art.116  i  117  de  la  Llei
30/1992,de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del
Procediment Administratiu Comú i l’art.46 i ss. de la Llei 29/1998,de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciós Administrativa, i sense perjuí que puga exercir qualsevol altra acció o
recurs que estime procedent.

La  present  Ordenança  que  consta  de  seixanta-set  articles,  una  disposició  derogatòria  i  una
disposició final, entrarà en vigor després de la seua íntegra publicació en el B.O.P. i romandrà
vigent, sense interrupció, fins que no s’acorde la seua modificació o derogació.

A Chilches/Xilxes, a 26 d'agost de 2003. L'ALCALDE,

DILIGÈNCIA.-  La  present  Ordenança  va  ser  aprovada  pel  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió
ordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2003. A Chilches/Xilxes, a 26 d’agost de 2003. EL
SECRETARI,
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