REGLAMENT DEL SERVICI D’ARREPLEGA DE RESIDUS EN LA XARXA GLOBAL
D’ECOPARCS.
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TÍTOL 1. GENERALITATS.
Article 1r.- Objecte del reglament.
Este reglament té com a objecte regular l’arreplega de residus domiciliaris, per mitjà
d’ecoparcs, generats en els municipis integrants del Consorci per a l’execució de les
previsions del Pla Zonal X, XI i XII, àrea de gestió 1 (Consorci Ribera i Valldigna, d’ara
en avant Consorci).
Article 2n.- Fins i contingut.
Es regulen el conjunt dels drets i obligacions entre la concessionària del servici, el
Consorci i els usuaris del servici en matèria d’arreplega selectiva de residus domiciliaris
en els ecoparcs.
Article 3r.- Vinculació i estructura.
El present Reglament forma part integrant del contracte amb la concessionària del
servici com a element essencial entre les parts, amb caràcter suplementari i
complementari al que preveu les Bases així com en el Pla Zonal i en la normativa
sectorial aplicables, en especial la llei 10/200 de residus de la Comunitat Valenciana, el
Pla Integral de residus de 1997, el Pla Zonal X, XI i XII, la llei de Residus 22/2011 de 28
de Julio, Directives Comunitàries de Desenrotllament en especial la 91/156/CEE del
Consell de 18 de maig, i legislació aplicable.
És de compliment obligatori per als municipis adherits al Consorci Ribera i Valldigna i
usuaris del servici.
Article 4t.- Àmbit territorial d’aplicació.
L’àmbit territorial comprén tots els municipis designats en el pla zonal X, XII i XII, i
inclosos en l’àrea de gestió 1 segons l’orde de 29 d’octubre de 2004, del Conseller de
Territori i Vivenda, per la qual es va aprovar el Pla Zonal de residus de les Zones X, XI,
i XII.
Els municipis que integren el Consorci són:
Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Algemesí, Alginet,
Almussafes, Alzira, Antella, Barx, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benifairó de
la Valldigna, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Catadau, Corbera,
Cotes, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, L'Alcudia, L'Ènova, La Pobla
Llarga, Llaurí, Llombai, Manuel, Massalavés, Monserrat, Montroy, Polinyà de Xúquer,
Rafelguaraf, Real, Riola, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Simat de la Valldigna, Sollana,
Sueca, Sumacàrcer, Tavernes de la Valldigna, Tous, Turís y Villanueva de Castellón.
Article 5t.- Definicions generals.
D’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol de Residus, s’entén per:
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a) «Residu»: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutge o tinga la
intenció o l’obligació de rebutjar.
b) «Residus domèstics»: residus generats en les llars com a conseqüència de les
activitats domèstiques. Es consideren també residus domèstics els semblants als
anteriors generats en servicis i indústries.
S’inclouen també en esta categoria els residus que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i efectes així com els residus i
runes procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària.
Tindran la consideració de residus domèstics els residus procedents de neteja de vies
públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics morts i els
vehicles abandonats.
c) «Residus comercials»: residus generats per l’activitat pròpia del comerç, a l’engròs i
al detall, dels servicis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de la
resta del sector servicis.
d) «Residus industrials»: residus resultants dels processos de fabricació, de
transformació, d’utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per
l’activitat industrial, excloses les emissions a l’atmosfera regulades en la Llei 34/2007,
de 15 de novembre.
e) «Residu perillós»: residu que presenta una o diverses de les característiques
perilloses enumerades en l’annex III, i aquell que puga aprovar El Govern de
conformitat amb el que establix la normativa europea o en els convenis internacionals
de què Espanya siga part, així com els recipients i envasos que els hagen contingut.
f) «Olis usats»: tots els olis minerals o sintètics, industrials o de lubricació, que hagen
deixat de ser aptes per a l’ús originàriament previst, com els olis usats de motors de
combustió i els olis de caixes de canvis, els olis lubricants, els olis per a turbines i els
olis hidràulics.
g) «Prevenció»: conjunt de mesures adoptades en la fase de concepció i disseny, de
producció, de distribució i de consum d’una substància, material o producte, per a
reduir:
1.º La quantitat de residu, inclús per mitjà de la reutilització dels productes o
l’allargament de la vida útil dels productes.
2.º Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana dels residus
generats, incloent-hi l’estalvi en l’ús de materials o energia.
3.º El contingut de substàncies nocives en materials i productes.
h) «Productor de residus»: qualsevol persona física o jurídica l’activitat del qual
produïsca residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectue
operacions de tractament previ, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi de
naturalesa o de composició d’eixos residus. En el cas de les mercaderies retirades pels
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servicis de control i inspecció en les instal·lacions frontereres es considerarà productor
de residus al representant de la mercaderia, o bé a l’importador o exportador de la
mateixa.
i) «Posseïdor de residus»: el productor de residus o una altra persona física o jurídica
que estiga en possessió de residus.
j) «Negociant»: tota persona física o jurídica que actue per compte propi en la compra i
posterior venda de residus, inclosos els negociants que no prenguen possessió física
dels residus.
k) «Agent»: tota persona física o jurídica que organitza la valoració o l’eliminació de
residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguen possessió física
dels residus.
l) «Gestió de residus»: l’arreplega, el transport i tractament dels residus, inclosa la
vigilància d’estes operacions, així com el manteniment posterior al tancament dels
abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.
m) «Gestor de residus»: la persona o entitat, pública o privada, registrada per mitjà
d’autorització o comunicació que realitze qualsevol de les operacions que componen la
gestió dels residus, siga o no el productor dels mateixos.
n) «Arreplega»: operació consistent en l’arreplega de residus, inclosa la classificació i
emmagatzemament inicials per al seu transport a una instal·lació de tractament.
ñ) «Arreplega separada»: l’arreplega en què un flux de residus es manté per separat,
segons el seu tipus i naturalesa, per a facilitar un tractament específic.
o) «Reutilització»: qualsevol operació per mitjà de la qual productes o components de
productes que no siguen residus s’utilitzen novament amb la mateixa finalitat per a la
que van ser concebuts.
p) «Tractament»: les operacions de valoració o eliminació, inclosa la preparació anterior
a la valoració o eliminació.
q) «Valoració»: qualsevol operació el resultat principal del qual siga que el residu
servisca a una finalitat útil al substituir a altres materials, que d’una altra manera
s’haurien utilitzat per a complir una funció particular, o que el residu siga preparat per a
complir eixa funció en la instal·lació o en l’economia en general. En l’annex II
s’arreplega una llista no exhaustiva d’operacions de valoració.
r) «Preparació per a la reutilització»: l’operació de valoració consistent en la
comprovació, neteja o reparació, per mitjà de la qual productes o components de
productes que s’hagen convertit en residus es preparen perquè puguen reutilitzar-se
sense cap altra transformació prèvia.
s) «Reciclatge»: tota operació de valoració per mitjà de la qual els materials de residus
són transformats novament en productes, materials o substàncies, tant si és amb la
finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material
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orgànic, però no la valoració energètica ni la transformació en materials que es vagen a
usar com a combustibles o per a operacions de farcit.
t) «Regeneració d’olis usats»: qualsevol operació de reciclatge que permeta produir olis
de base per mitjà del refinat d’olis usats, en particular per mitjà de la retirada dels
contaminants, els productes de l’oxidació i els additius que continguen els dits olis.
u) «Eliminació»: qualsevol operació que no siga la valoració, inclús quan l’operació
tinga com a conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o energia. En
l’annex I s’arreplega una llista no exhaustiva d’operacions d’eliminació.
v) «Millors tècniques disponibles»: les millors tècniques disponibles tal com es definixen
en l’article 3, apartat ñ), de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats
de la contaminació.
w) «Sòl contaminat»: aquell les característiques del qual han sigut alterades
negativament per la presència de components químics de caràcter perillós procedents
de l’activitat humana, en concentració tal que comporte un risc inacceptable per a la
salut humana o el medi ambient, d’acord amb els criteris i estàndards que es
determinen pel Govern, i així s’haja declarat mitjançant una resolució expressa.
x) «Compost»: esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic aerobi i
termòfil de residus biodegradables arreplegats separadament. No es considerarà
compost el material orgànic obtingut de les plantes de tractament mecànic biològic de
residus mesclats, que es denominarà material bioestabilitzat.
Article 6t.- Concepte d’ecoparc.
L’ecoparc és una instal·lació fixa tancada i vigilada, destinada a la recepció i
emmagatzemament temporal i selectiu d’aquells residus urbans o assimilables
enumerats més avant(con excepció d’aquells que contenen fracció orgànica), amb la
finalitat de facilitar i garantir una adequada gestió dels mateixos.
L’ecoparc mòbil complementa el sistema d’arreplega selectiva de residus en els
ecoparcs, dotat de mobilitat, sense ubicació fixa, que té com a objecte facilitar o
aproximar el servici als usuaris amb dificultats d’accés a un ecoparc.
Article 7m.- Concepte de xarxa global d’ecoparcs.
S’entén per xarxa global d’ecoparcs al conjunt dels ecoparcs i ecoparcs mòbils al
servici del Consorci, dotada de tal flexibilitat, que atorga a qualsevol usuari el dret a
utilitzar qualsevol dels ecoparcs o ecoparcs mòbils sense cap limitació per raó de la
localització del seu domicili.
Qualsevol usuari del servici pot utilitzar qualsevol dels ecoparcs (mòbils o fixos) dins de
les condicions i limitacions indicades en este reglament.
Les condicions de gaudi del servici establides per als ecoparcs s’apliquen, per extensió,
a la xarxa global.
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Article 8u.- Objectius.
Els objectius del servici d’arreplega de residus en els ecoparcs són els següents:
1) Potenciar l’arreplega selectiva dels residus urbans, a fi de protegir el medi ambient.
2) Possibilitar la separació dels materials considerats tòxics de la llar o
voluminosos/efectes del conjunt dels residus domèstics.
3) Permetre la gestió correcta dels materials que s’arrepleguen, prioritzant el seu
reutilització i valoració enfront de la seua eliminació.
4) Aconseguir la desaparició dels abocadors incontrolats.
5) Desenrotllar una tasca formativa i de conscienciació als usuaris dels beneficis
ambientals d’una correcta segregació dels residus.
Article 9é.- Definició d’usuaris del servici.
Es consideren usuaris del servici als ciutadans residents (o que exercisquen una
activitat econòmica) en els municipis que integren el Consorci i que facen ús del servici
que regula este reglament.
1. Podran utilitzar la xarxa global d’ecoparcs tant els ciutadans particulars, com els
xicotets comerços, oficines i empreses xicotetes i mitjanes sempre que es respecten el
reglament quant a procedència, tipus de residus i quantitats màximes depositades per
dia i usuari. Les quantitats màximes s’entenen sobre la xarxa global, no
particularitzades a cada un dels ecoparcs que la componen.
2. Als efectes d’admissió en un ecoparc, en la mesura que es generen en domicilis,
comerços, oficines i/o servicis, els residus derivats d’activitats de manteniment a tercers
efectuades en els dits llocs tindran la consideració de residus urbans o municipals,
podent el titular de l’activitat de manteniment depositar-los en l’ecoparc sempre que
s’acompanye document fefaent que acredite l’operació de manteniment efectuada en
un domicili de l’àmbit territorial.
3. Quan la procedència del residu siga diferent de la de domicilis particulars, el
Consorci podrà establir limitacions de quantitats a depositar i/o periodicitat en la
realització de les entregues a la xarxa global, sense perjuí de la facultat d’obligar-los a
gestionar-los per si mateixos o a entregar-los a gestors autoritzats de conformitat amb
l’article 60 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat
Valenciana.
TÍTOL 2. DEL PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPS ASSOCIATS AL
SERVICI D’ARREPLEGA EN ELS ECOPARCS.
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Article 10é.- Normes generals.
1. El projecte de cada un dels ecoparcs a construir o condicionar s’executarà amb
estricta subjecció al contingut de les Bases Tècniques i Plec de Clàusules
Administratives Particulars del Concurs, així com al contingut de l’oferta presentada.
2. Les operacions de gestió de residus que es realitzen en els ecoparcs hauran d’estar
autoritzades per la conselleria competent al mig ambient, d’acord amb la normativa de
residus.
3. Els dissenys seran acceptats pel Consorci, atenent a les necessitats específiques i
estètica general.
4. L’Empresa Concessionària del Servici quedarà obligada a aportar per a la realització
del projecte l’equip humà i els mitjans auxiliars que siguen necessaris per a la bona
execució d’aquell en els terminis parcials i total convinguts en el contracte.
5. L’Empresa Concessionària del Servici tindrà l’obligació de proporcionar a
l’Administració totes les dades, càlculs, processos i procediments emprats durant
l’elaboració de l’estudi o servici. Quedaran, no obstant això, exceptuats de presentació
aquells el caràcter dels quals reservat s’haja fet constar en la proposta i arreplegat en el
document de formalització del contracte.
6. L’Empresa Concessionària del Servici serà responsable de la qualitat tècnica dels
treballs que desenrotlle i de les prestacions i servicis realitzats, així com de les
conseqüències que es deduïsquen per a l’Administració o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
7. La construcció, ampliació o modificació de les instal·lacions de l’ecoparc queda
sotmesa a llicència ambiental i d’obertura, així com a llicència d’edificació a atorgar per
l’Ajuntament corresponent.
8. No seran necessaris projectes d’adequació urbanística, ni llicències d’obra o de
qualsevol altre tipus per a la ubicació temporal d’ecoparcs mòbils.
Article 11é.- Obligacions de l’empresa concessionària del servici durant l’elaboració del
projecte.
1. Són per compte de l’Empresa Concessionària del Servici els gastos que es
requerisquen per a l’obtenció de llicències, documents o qualsevol informació
d’Organismes Oficials o particulars. Així mateix, els impostos, drets, taxes o
compensacions i la resta de gravàmens o gastos que siguen aplicables segons
disposicions vigents, en la forma i quantia que estes assenyalen.
Correspon a l’Empresa Concessionària del Servici l’obtenció de totes les autoritzacions
i llicències, tant oficials com particulars, que es requerisquen per a l’elaboració del
projecte.

8

Per a l’obtenció de les mateixes hauran de presentar-se davant de les Administracions
competents, tant municipals com autonòmiques, els diferents Projectes, tant d’obra com
l’Autorització Ambiental procedent.
2. Els nous ecoparcs s’ubicaran preferentment en sòl urbà, i si això no fóra possible en
sòl no urbanitzable comú. En cap cas haurà d’ubicar-se en sòl no urbanitzable
d’especial protecció.
3. Els ecoparcs de nova construcció hauran d’ubicar-se en zones de fàcil accés per als
usuaris, d’acord amb els criteris següents:
S’ubicaran preferentment en el nucli urbà o urbanitzable i si això no fóra possible,
s’estimarà un trajecte màxim d’uns 15 minuts des d’estos. Es poden aprofitar
localitzacions pròximes a les zones industrials o d’oci del municipi, nucs de
comunicació viària o zones de pas.
La instal·lació haurà d’estar ben comunicada per carretera i en la mesura que siga
possible es preveuran rutes de vianants, parada de transport públic i carril bici.
Els accessos hauran de disposar, en la mesura que siga possible, d’una il·luminació
correcta, especialment les rutes de vianants.
Els accessos hauran de ser dissenyats i senyalitzats convenientment per a evitar
situacions perilloses.
4. Senyalització: La ubicació de l’Ecoparc haurà d’estar prou indicada i, com a mínim,
en tots els accessos al nucli urbà del seu municipi d’ubicació. A l’entrada de la
instal·lació es disposaran, en llocs ben visibles, un o més cartells informatius que
continguen com a mínim la informació següent:
•

Nom de la instal·lació.

•

Horari d’obertura.

•

Residus admesos.

•

Limitacions quantitatives i qualitatives d’aportació.

•

Taxes administratives que procedisquen.

•

Entitat responsable de l’explotació de la instal·lació.

•

Dades de contacte (telèfon, fax, pàgina web, correu electrònic, etc.).

5. El projecte constructiu redactat per l’Empresa Concessionària del Servici haurà
d’ajustar-se al que establix la regulació contractual administrativa comptant com a
mínim amb els documents següents:
•

Memòria

•

Planos.

•

Plec de Condicions

•

Estudi de Seguretat i Salut
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•

Estudi de gestió de residus.

•

Control de Qualitat

•

Presupuestos.

L’abast de cada un d’estos documents haurà de ser el necessari per a la construcció,
funcionament i operació de les instal·lacions.
6. Els projectes per a l’obtenció de les autoritzacions administratives pertinents
s’ajustaran a la normativa específica vigent per a la seua elaboració.
7. L’Empresa Concessionària del Servici presentarà per a la seua aprovació pel
Consorci, plans constructius i disseny exterior de l’ecoparc mòbil.
TÍTOL 3. DE LA IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.
Article 12é.- Direcció de les obres.
L’Empresa Concessionària del Servici, com a promotora de les obres, designarà els
tècnics integrants de la Direcció Facultativa. Per la seua banda, el Consorci
desenrotllarà, a través de la seua assistència tècnica, les tasques pròpies de supervisió
i inspecció de les Obres. Este podrà en qualsevol moment demanar informació sobre la
marxa de les obres i girar a les mateixes les visites d’inspecció que crega oportunes.
Article 13é.- Implantacions.
Les ubicacions en què s’implantaran els ecoparcs mòbils seran indicades pel Consorci
en coordinació amb els Ajuntaments i l’Empresa Concessionària del Servici.
Article 14é.- Modificacions del projecte
Una vegada perfeccionat el contracte, tant l’òrgan de contractació com el concessionari
només podran introduir modificacions per raons d’interés públic en els elements que
l'integren, sempre que siguen degudes a necessitats noves o a causes imprevistes,
justificant-ho degudament en l’expedient.
Quan les modificacions suposen la introducció d’unitats d’obra no compreses en el
projecte o les característiques del qual diferisquen substancialment d’elles, els preus
d’aplicació seran fixats per l’Administració, a la vista de la proposta de la direcció
facultativa de les obres i de les observacions de l’Empresa Concessionària del Servici a
esta proposta en tràmit d’audiència, per un termini mínim de tres dies.
Quan es jutge necessari emprar materials o executar unitats d’obra que no figuren en el
pressupost del projecte, els preus contradictoris hauran de basar-se en els costos
elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte.
Article 15é.- Control de qualitat.
L’Empresa Concessionària del Servici serà el responsable de l’execució del control de
qualitat de les obres i instal·lacions, tal com quedarà definit en el Projecte d’execució,
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amb càrrec a la partida pressupostària que figure en el projecte. Estes tasques es
desenrotllaran sense perjuí de l’exercici de les labors de supervisió i inspecció pròpies
del Consorci.
TÍTOL 4. DEL SERVICI.
Article 16é.- Residus admisibles.
Es classifiquen en dos categories:
•

Residus no perillosos.

•

Residus perillosos.

Els residus no perillosos admissibles seran els següents:
Codi

Denominació

15

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA;
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBES DE PROTECCIÓ NO
ESPECIFICATS EN UNA ALTRA CATEGORIA

15 01

Envasos (inclosos els residus d’envasos de l’arreplega selectiva
municipal)

15 01 01

Envasos de paper i cartó

15 01 02

Envasos de plàstic

15 01 03

Envasos de fusta

15 01 04

Envasos metàl·lics

15 01 05

Envasos compostos

15 01 06

Envasos mixtos

15 01 07

Envasos de vidre

15 01 09

Envasos tèxtils

16

RESIDUS NO ESPECIFICATS EN UN ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA

16 01

Vehicles de diferents mitjans de transport (incloses les màquines no de
carretera) al final de la seua vida útil i residus del desballestament de
vehicles al final de la seua vida útil i del manteniment de vehicles (excepte
els dels capítols 13, 14 i els subcapítols 16 06 i 16 08)

16 01 03

Pneumàtics fora d’ús

17

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA
EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES)

17 01

Formigó, rajoles, teules i materials ceràmics

17 01 01

Formigó

17 01 02

Rajoles

17 01 03

Teules i materials ceràmics
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Codi

Denominació

17 01 07

Mescles de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics, diferents de les
especificades en el codi 17 01 06

17 08

Materials de construcció a base d’algeps

17 08 02

Materials de construcció a base d’algeps diferents dels especificats en el
codi 17 08 01

20

RESIDUS MUNICIPALS (RESIDUS DOMÈSTICS I RESIDUS
ASSIMILABLES PROCEDENTS DELS COMERÇOS, INDÚSTRIES I
INSTITUCIONS), INCLOSES LES FRACCIONS ARREPLEGUADES
SELECTIVAMENT

20 01

Fraccions arrepleguades selectivament (excepte les especificades en el
subcapítol 15 01)

20 01 01

Paper i cartó

20 01 02

Vidre

20 01 10

Roba

20 01 11

Teixits

20 01 25

Olis i greixos comestibles

20 01 28

Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 20
01 27

20 01 30

Detergents diferents dels especificats en el codi 20 01 29

20 01 34

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 20 01 33

20 01 36

Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els
codis 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38

Fusta diferent de l’especificada en el codi 20 01 37

20 01 39

Plàstics

20 01 40

Metalls

20 02

Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementeris)

20 02 01

Residus biodegradables

20 03

Altres residus municipals

20 03 07

Residus voluminosos

Nota: Els residus 16 01 03, 20 01 28, 20 01 34, 20 01 36 i 20 02 01 es referixen
exclusivament als aportats des de domicilis particulars.
Els residus perillosos admissibles seran els següents:
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Codi

Denominació

15

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA;
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBES DE PROTECCIÓ NO
ESPECIFICATS EN UNA ALTRA CATEGORIA

15 01

Envasos (inclosos els residus d’envasos de l’arreplega selectiva
municipal)

15 01 10*

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

15 01 11*

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen
una matriu sòlida i porosa perillosa

17

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA
EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES)

17 09

Altres residus de construcció i demolició

17 09 03*

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats)
que contenen substàncies perilloses

20

RESIDUS MUNICIPALS (RESIDUS DOMÈSTICS I RESIDUS
ASSIMILABLES PROCEDENTS DELS COMERÇOS, INDÚSTRIES I
INSTITUCIONS), INCLOSES LES FRACCIONS ARREPLEGUADES
SELECTIVAMENT

20 01

Fraccions arrepleguades selectivament (excepte les especificades en el
subcapítol 15 01)

20 01 13*

Dissolvents

20 01 17*

Productes fotoquímics

20 01 21*

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

20 01 26*

Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 20 01 25

20 01 27*

Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses

20 01 29*

Detergents que contenen substàncies perilloses

20 01 33*

Bateries i acumuladors especificats en els codis 16 06 01, 16 06 02 o 16
06 03 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen eixes
bateries

20 01 35*

Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els
codis 20 01 21 i 20 01 23, que contenen components perillosos

20 01 37*

Fusta que conté substàncies perilloses

Podran ser admissibles, amb el pagament previ de la corresponent taxa, els residus,
perillosos i no perillosos, provinents d’instal·lacions industrials que no hagen sigut
generats en el procés productiu industrial i que el Consorci autoritze expressament per
tindre idèntiques característiques als produïts en els domicilis particulars i oficines
quant a naturalesa, composició i quantitat.
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Així mateix, amb caràcter excepcional, el Consorci podrà autoritzar expressament
l’entrada de residus en l’ecoparc que este determine a aquelles empreses que, estant
inscrites en el Registre de Xicotets Productors de Residus Perillosos de la Comunitat
Valenciana, generen menys de 500 quilograms a l’any de residus perillosos, i tinguen
dificultats per a la seua adequada gestió per situació geogràfica aïllada o altres motius
que justifiquen la seua recepció en l’ecoparc, a criteri del Consorci, podent igualment
establir condicions sobre el pagament de taxes, els ecoparcs concrets que es poden
utilitzar, la quantitat i/o la periodicitat en l’entrega, etc.
Queden expressament exclosos del servici els residus urbans que es generen en les
grans indústries i els grans comerços, d’acord amb el que establix l’art. 60.4 de la llei
10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
Article 17é.- Possessió dels residus.
Qualsevol usuari del servici, en el moment del seu ingrés en l’ecoparc, serà el
posseïdor dels residus que aporte.
Perdrà tal condició, a tots els efectes, en el moment que els deposite en el lloc indicat
pel vigilant, i sempre amb la seua autorització. A partir d’este moment es considerarà
posseïdor al Consorci.
Article 18é.- Límits quantitatius.
Els residus admissibles en els ecoparcs, ecoparcs mòbils i punts d’arreplega de
voluminosos, la seua procedència, així com quantitats màximes totals a depositar per
usuari i dia, en el conjunt dels ecoparcs (xarxa global), són les que es relacionen en la
taula següent (sense excedir les pròpies de la capacitat dels contenidors disposats):
Admissible en ecoparc Màxims
Residu

Fixe

mòbil

diaris

mensuals

Olis d’automòbils

SI

SI

10

10

Olis i greixos comestibles

SI

SI

10

30

Bateries

SI

SI

1 ut

3 ut

Cartó

SI

NO

20 kg

60 kg

Cables de coure

SI

SI

10 kg

30 kg

Matalafs

SI

NO

1 ut

2 ut

Envasos metàl·lics buits de tòxics

SI

SI

5 uts

5 uts

Envasos plàstics buits de tòxics

SI

SI

5 uts

5 uts

Grans electrodomèstics

SI

NO

3 uts

3 uts

Xicotets electrodomèstics

SI

SI

3 uts

3 uts

Runa

SI

NO

50 kg

150 kg

Fluorescents

SI

SI

5 uts

10 uts
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Residu

Fixe

mòbil

diaris

mensuals

Frigorífics

SI

NO

1 ut

2 uts

Restes de jardineria

SI

NO

50 kg

150 kg

Fusta

SI

NO

50 kg

150 kg

Metalls

SI

NO

70 kg

210 kg

Mobles

SI

NO

5 uts

5 uts

Pneumàtics fora d’ús

SI

NO

4 uts

4 uts

Piles botó

SI

SI

10 uts

10 uts

Piles normals

SI

SI

20 uts

20 uts

Plàstics

SI

NO

15 kg

45 kg

Radiografies

SI

SI

5 uts

5 uts

Restes de pintures, tintes, vernissos

SI

SI

1 kg

3 kg

Tèxtils

SI

SI

10 kg

30 kg

Terra i pedres

SI

NO

20 kg

40 kg

Vidre

SI

NO

25 kg

75 kg

A fi de millorar este servici, esta llista podrà ser modificada pel Consorci.
Article 19é.- Residus no admisibles.
1. No són admissibles els residus no inclosos en l’article anterior, i en particular, no
s’admetran els residus següents:
a) Residus orgànics domiciliaris.
b) Residus tòxics o perillosos industrials. Grans envasos tòxics de qualsevol
procedència, considerant-se grans a estos efectes els que tinguen capacitat superior a
30 Kg.
c) Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies,
veterinaris, escorxadors o laboratoris
d) Residus radioactius.
e) Residus generats per activitats mineres o extractives
f) Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d’explotació
g) Animals domèstics morts.
h) Residus que continguen asbestos o amiant.
i) Envasos de GLPs o altres de naturalesa explosiva o detonant.

15

j) Qualsevol altre material que, pel seu contingut, característiques o forma de
presentació, puga qualificar-se de perillós, excepte els considerats en la taula de
l’article anterior.
2. En cap cas podrà depositar-se residus industrials en estes instal·lacions, estant les
mateixes limitades al depòsit d’aquells residus municipals indicats en el present
reglament, llevat que el Consorci decidisca, previ establiment de les condicions i taxes
oportunes, facilitar a tallers i indústries xicotetes i mitjanes l’ús de les dites
instal·lacions.
3. En cap cas s’admetran els depòsits mesclats, encara que es tracte de residus
admissibles.
Article 20é.- Drets dels usuaris.
Els usuaris tindran dret a:
a) Depositar els residus en qualsevol dels ecoparcs de la xarxa global de manera
separada, seguint les indicacions dels operaris i dels cartells, i sempre que no superen
les quantitats màximes establides.
b) Ser informat del funcionament general del servici, i de qualsevol altre dubte que
plantege.
c) En l’ecoparc, obtindre la col·laboració del personal per a efectuar el depòsit dels
residus, ser informat del circuit que s’ha de seguir en l’interior, de quins materials ha de
depositar directament i de quins ha d’entregar al personal del mateix.
d) Conéixer el destí final dels residus depositats.
e) Presentar reclamacions i formular els suggeriments que estime convenients.
Article 21é.- Deures dels usuaris.
Els usuaris tindran les obligacions següents:
1. Únicament podran depositar els residus que es relacionen, en les quantitats
màximes assenyalades i sense mescles.
2. Si no hi ha contenidor, o existint es troba ple, no podrà depositar cap residu.
3. Depositar els residus de manera degudament separada, en els contenidors
apropiats, pels seus propis mitjans.
4. Els que pretenguen depositar els seus residus en l’ecoparc hauran d’identificar-se, a
instància del personal del mateix, només als efectes de control de les quantitats
màximes depositades permeses i tipologia de residus.
5. No depositar residus fora de l’horari establit a este efecte.
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6. Depositar els residus dins dels contenidors, si fóra el cas tancant les tapes, una
vegada utilitzats per a evitar l’entrada d’aigües de pluja. En cap cas es depositaran fora
dels espais habilitats a este efecte, ni es deixaran residus que no formen part del llistat
de residus a arreplegar.
7. En el cas d’envasos que hagen contingut tòxics (lleixius, dissolvents, etc), només
s’arrepleguen els envasos després de la utilització del seu contingut en tasques de la
llar.
8. Informar sobre la naturalesa i característiques dels residus, especialment sobre
l’existència de matèries perilloses que pogueren originar incendis, accidents o
exposicions a riscos laborals pel fet del seu emmagatzemament o posterior gestió
(envasos de GLPs, nebulitzadors, recipients a pressió, etc …).
9. Informar el Consorci sobre les característiques dels residus de naturalesa biològica
(restes de poda, etc …) que es troben infectats per plagues o patologies als efectes de
valorar la seua admissió i els tractaments procedents si és el cas per a previndre la
seua expansió.
10. Seguir puntualment les indicacions del vigilant.
11. Utilitzar les instal·lacions pel temps estrictament necessari, no podent romandre en
elles més temps del precís per a depositar els residus
12. Depositar els residus de forma ordenada, minimitzant l’espai que ocupen. Així
mateix es minimitzarà la formació de pols i s’evitaran els vessaments.
13. Es prohibix terminantment deixar residus fora dels llocs destinats per a això. La
presentació de residus fora de l’horari d’obertura no serà, en cap cas, raó per a
abandonar-los en la porta d’entrada o en els seus voltants.
14. El Consorci no tindrà cap responsabilitat pels efectes o residus que siguen
abandonats fora dels límits de l’ecoparc.
15. Fora dels límits de l’ecoparc, l’entrega de residus a tercers, el seu abandó o el seu
abocament podrà constituir per part del posseïdor la infracció que en cada cas tipifique
la normativa o ordenances vigents en matèria de residus.
Article 22é.- Limitacions d’accés.
1. Amb caràcter general, queda terminantment prohibida l’entrada de persones que no
vagen a depositar residus en els ecoparcs.
2. Així mateix es prohibix l’accés de qualsevol persona per a rebuscar en els
contenidors, per a apropiar-se de qualsevol dels elements depositats en els mateixos o
per a obtindre d’altres usuaris.
3. No es permetrà l’entrada a cap persona aliena a les instal·lacions fora de l’horari de
funcionament de les mateixes.
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4. Extraordinàriament, i amb l’autorització prèvia del Consorci, podrà admetre’s
l’entrada de persones o grups amb fins distints (formació, visites escolars, etc.) Article
Article 23é.- Personal del servici.
Tot ecoparc i ecoparc mòbil amb operari disposarà d’una persona responsable durant
l’horari d’obertura al públic que s’encarregarà del control del seu funcionament,
assessorarà els usuaris i controlarà que estos facen un bon ús de la mateixa, i
informarà l’entitat gestora de les incidències que observe.
Tot el personal de la instal·lació haurà de disposar dels coneixements previs necessaris
sobre el funcionament de la mateixa i la composició bàsica dels materials admissibles i
el seu cicle de vida.
El personal del servici es comportarà amb correcció amb els usuaris i vestirà l’uniforme
establit per al seu lloc de treball.
Article 24é.- Horari.
Els ecoparcs es mantindran oberts el públic durant els horaris especificats en l’entrada
del mateix i publicats en la web del Consorci o altres Mitjans de comunicació social
d’àmplia difusió.
L’horari previst per a 1 de gener de 2013 és el següent:
ECOPARC
ALBALAT DE LA RIBERA
ALBERIC
ALGINET
ALGEMESÍ

ALMUSSAFES

ALZIRA
BARX

BENIFAIÓ

CARCAIXENT

HORARI
DL-DV 09:00-13:30/16:00-18:30
DS 09:00-14:00
DL-DV 09:00-13:00/16:00-18:30
DS 09:30-13:00
DL-DV 8:00-13:00/16:00-19:00
DS 08:00-13:00
DL-DV 8:30-20:00
DS 09:30-13:30/15:30-19:30
DG 9:30-13:30
ESTIU (1 MAIG-30 SET) 09:0013:00/16:00-19:00 (DS 09:00-13:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) 09:0013:30/15:30-18:00 (DS 09:00-13:00)
DL-DV 09:00-14:00/16:00-19:00
DS-DG 09:00-14:00
ESTIU (1 MAIG-30 SET) DL-DV:10:0013:00/17:00-19:00 (DS 09:00:14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) DL-DV:10:0013:00/16:00-18:00 (DS 09:00:14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) 09:0013:00/16:00-18:30 (DS 10:30-14:00)
ESTIU (1 MAIG-30 SET) 09:3013:30/17:00-19:30 (DS 10:30-14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) 09:30-
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ECOPARC

CARCER

CARLET
CATADAU

CORBERA
CULLERA
FORTALENY

L´ALCUDIA

MONTSERRAT
LA POBLA LLARGA

SIMAT DE LA VALLDIGNA
SOLLANA
SUECA
SUMACARCER
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
TOUS

TURIS
VILLANUEVA DE CASTELLÓN

HORARI
13:30/15:00-18:00 (DS 09:30-13:30)
ESTIU (1 MAIG-30 SET) 09:3013:30/16:00-19:00 (DS 09:30-13:30)
ESTIU (1 MAIG-30 SET) DL-DV:10:0013:00/17:00-19:00 (DS 09:00:14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) DL-DV:10:0013:00/16:00-18:00 (DS 09:00:14:00)
DL-DV 10:00-13:30/16:00-19:30
DS 09:30-14:00
ESTIU (1 MAIG-30 SET) DL-DV:10:0013:00/17:00-19:00 (DS 09:00:14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) DL-DV:10:0013:00/16:00-18:00 (DS 09:00:14:00)
DL-DV 09:00-13:30/16:00-18:30
DS 09:00-14:00
DL-DV 08:30-20:00
DS-DG 09:30-13:00
ESTIU (1 MAIG-30 SET) DL-DV:10:0013:00/17:00-19:00 (DS 09:00:14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) DL-DV:10:0013:00/16:00-18:00 (DS 09:00:14:00)
ESTIU (1 MAIG-30 SET) 09:3013:30/16:00-19:00 (DS 09:30-13:30)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) 09:3013:30/15:00-18:00 (DS 09:30-13:30)
DL-DV 08:00-20:00
DS-DG 08:00/14:00
ESTIU (1 MAIG-30 SET) DL-DV:10:0013:00/17:00-19:00 (DS 9:00:14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) DL-DV:10:0013:00/16:00-18:00 (DS 09:00:14:00)
DL-DV 9:00-13:00/15:00-18:00
DS 09:00-13:00
DL-DS 10:00-13:00/15:00-18:00
DL-DV 09:00-13:30/16:00-18:30
DS 09:00-14:00
DL-DV 09:00-13:30/16:00-18:30
DS 09:00-14:00
DL-DV 08:00-19:00
DS-DG 08:00-13:00
ESTIU (1 MAIG-30 SET) DL-DV:10:0013:00/17:00-19:00 (DS 09:00:14:00)
HIVERN (1 OCT-30 ABR) DL-DV:10:0013:00/16:00-18:00 (DS 09:00:14:00)
DL-DV 09:00-13:30/16:00-19:30
DS 09:00-14:00
DM,DJ,DV,DS 09:00-13:30/15:00-18:30
DL Tancat
DG ,DMX 09:00-13:00
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Article 25é.- Recepció dels residus.
1. Abans de la recepció dels residus, els usuaris hauran de conéixer els tipus de
residus admesos i en quines quantitats aproximades es pretenen abocar.
2. En l’ecoparc, per als residus admissibles en quantitat i naturalesa, i després de
l’oportuna inspecció visual de tals extrems pel personal al servici de l’ecoparc,
s’indicarà a l’usuari en quins contenidors deu depositaris, o si és el cas, se li
arreplegaran els que hagen de depositar-se directament pel citat personal. En cap cas
es permetrà la retirada de residus per part d’usuaris.
3. En l’ecoparc mòbil, quan es tracte de residus admissibles i no superen les quantitats
màximes, es procedirà al seu depòsit en els llocs disposats per a això, sempre que no
es troben plens.
4. No hauran de depositar els residus que:
•

Siguen aportats per ciutadans no domiciliats en un municipi de l’àmbit territorial.

•

S’aporten mesclats, sense separació.

•

No es troben entre els admissibles arreplegats el present reglament o s’aporten
en quantitat o volum superior a la considerada com a màxima admissible.

5. En cas de dubte sobre la naturalesa i procedència del residu, el Consorci es reserva
el dret d’admissió.
Article 26é.- Registre dels residus.
El responsable de l’ecoparc portarà un registre diari en què es consignen les entrades i
eixides de residus, especificant el tipus, quantitat, origen i destí, així com el núm. del
document de control i seguiment de residus perillosos, quan siga necessària la seua
utilització. Per a això sol·licitaran informació als usuaris sobre els residus que depositen
i les seues quantitats.
De la mateixa manera es durà a terme un registre dels residus retirats dels ecoparcs
mòbils i punts d’arreplega de voluminosos, a efectes estadístics, sobre la naturalesa i
destí dels mateixos.
Article 27é.- Destí dels residus.
Tots els residus tindran una gestió adequada a la legislació vigent en esta matèria i es
prioritzarà en primer lloc la reutilització, en segon lloc el reciclatge i finalment
l’eliminació en abocador controlat.
Només en el cas que no fóra possible ni la primera ni la segona opció, es procedirà al
seu depòsit controlat.
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Article 28é.- Taxes administratives per prestació del servici.
El cost del servici d’arreplega de residus en la xarxa global s’inclou en la Taxa per
Tractament de Residus Urbans del Consorci Ribera i Valldigna.
TÍTOL 5. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 29é.- Tipologia de les infraccions.
Les infraccions que cometa l’Empresa Concessionària del Servici es classificaran com
molt greus, greus i lleus.
Tindran la consideració d’INFRACCIONS MOLT GREUS:
a) La paralització o interrupció de la prestació del servici, amb incompliment de les
condicions establides, sense la concurrència de les circumstàncies legals que legitimen
tal actuació.
b) La prestació manifestament defectuosa o irregular del servici, amb incompliment de
les condicions establides.
c) El retard sistemàtic comprovat en horari, fraus en la forma de prestació, no utilització
dels mitjans mecànics exigits, o mal estat de conservació o decor dels mateixos.
d) La cessió, subarrendament o traspàs total o parcial del servici, sense autorització
expressa del Consorci.
e) La desobediència reiterada per dos o més vegades respecte a la mateixa qüestió, de
les ordes escrites del Consorci, relatives a l’orde, forma i règim del servici.
f) La percepció per part de l’Empresa Concessionària del Servici o el seu personal de
qualsevol remuneració o cànon, que no estiguen degudament autoritzats.
g) L’incompliment reiterat del Reglament.
h) La reiteració en la comissió de 3 faltes greus.
Tindran la consideració d’INFRACCIONS GREUS:
a) El retard reiterat en la prestació del servici, el tracte incorrecte amb el veïnat usuari
del servici, així com les anomalies reiterades en la seua prestació.
b) L’incompliment dels acords o decisions del Consorci sobre variacions de servici que
no impliquen gastos per a l’Empresa Concessionària del Servici.
c) L’incompliment de les obligacions laborals en matèria de prevenció de riscos laborals
i de seguretat social amb el personal adscrit al servici.
d) La negativa o resistència a permetre la inspecció del Consorci.
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e) No estar al corrent de les primes de l’assegurança obligatòria dels vehicles del
servici.
f) Les baralles o baralles entre operaris durant l’exercici del servici.
g) Les irregularitats inadmissibles en la prestació del servici d’acord amb les condicions
fixades en este Reglament.
h) La reiteració en la comissió de 3 faltes lleus.
Tindran la consideració d’INFRACCIONS LLEUS:
a) Totes les altres no previstes anteriorment i que conculquen d’alguna manera les
condicions establides en el present Reglament, en perjuí lleu del servici, o produïsquen
descrèdit en la prestació del personal pro l’aspecte del seu vestuari, dels vehicles i dels
instruments de treball, o el mer tracte descortés amb els usuaris.
Article 30é.- Sancions.
Les sancions que podrà imposar el Consorci a l’Empresa Concessionària del Servici
seran les següents:
a) Per la comissió d’infraccions qualificades com molt greus, multa per import de 3.001
€ a 6.000 €
b) Per la comissió de tres infraccions qualificades com molt greus, podrà ser
sancionada amb la rescissió del contracte.
c) Per la comissió d’infraccions qualificades com greus, multa per import de 601 € a
3.000 €
d) Per la comissió d’infraccions qualificades com lleus, multa per import de 60 € a 600 €
La imposició de qualsevol tipus de sanció requerirà la incoació de l’oportú expedient
sumari, actuant com a instructor el Sr. President del Consorci, i com a Secretari el Sr.
Secretari del Consorci, o qui delegue.
En el dit expedient es donarà audiència a l’Empresa Concessionària del Servici, es
practicaran la informació i les proves necessàries per a la justificació dels fets.
TÍTOL 6. DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua íntegra publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
NOTA: El present Reglament ha sigut aprovat per la Junta de Govern d’este
Consorci en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2012; havent-se publicat el
text íntegre en el BOP núm. 7 de 9 de gener de 2013.
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