CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
1. La present ordenança té com a finalitat establir les condicions generals en l’ús
dels ecoparcs gestionats pel COR, amb la finalitat de prestar un adequat servei
com a centre de recollida selectiva dels residus urbans o municipals i
assimilables. Els ecoparcs estaran destinats a la recepció i emmagatzemament
temporal dels residus, per a la seua posterior entrega a un gestor autoritzat per
al seu aprofitament final o eliminació.
2. Totes les persones físiques o jurídiques que dipositen residus en els ecoparcs,
estan obligades al compliment d’allò disposat a la present ordenança.

Article 2. Definicions.
Als efectes de la present ordenança es tenen en compte les següents definicions:
1. Olis vegetals usats: els residus d’olis vegetals propis de les activitats de fregir
domèstiques o dels bars, restaurants, hotels i altres serveis de restauració, així
com olis de conserves. No s’inclouen ací altres greixos animals.
2. Pila: font d’energia elèctrica obtinguda per la transformació directa d’energia
química i constituïda per un o diversos elements primaris (no recarregables).
3. Recollida: operació consistent en l’acopi de residus, inclosa la classificació i
emmagatzemament inicials per al seu transport a una instal·lació de tractament.
4. Residus domèstics: residus generats a les cases com a conseqüència de les
activitats domèstiques. També es consideren residus domèstics els similars als
anteriors generats en serveis i indústries. S’inclouen en aquesta categoria els
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residus que es generen a les cases d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles,
acumuladors, mobles i béns, així com els residus i la runa procedents d’obres
menors de construcció i reparació domiciliària. Tenen la consideració de residus
domèstics els residus procedents de neteja de vies públiques, zones verdes.
5. Residus comercials: residus generats per l’activitat pròpia del comerç, a l’engròs
i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així
com de la resta del sector de serveis.
6. 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 que regula la Llei
34/2007, de 15 de novembre.
7. Residus de construcció i demolició d’obra menor: qualsevol residu que es genera
en una obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina
o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i escassa entitat constructiva i
econòmica , que no suposa l’alteració del volum, de l’ús, de les instal·lacions
d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i a mes a mes, que no precisa de
projecte signat per professional titulat.
1) Residu perillós: residu que presenta una o diverses de les característiques
perilloses enumerades en l’annex III, i el que puga aprovar el Govern de
conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis
internacionals
2) Voluminosos: aquells residus que es generen en les llars, que presenten
característiques especials de volum, pes o mida que dificulten la seva
recollida.
8. Per a la resta de definicions, quedaran definides per el que dispose la Llei
22/2011 del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i normativa que
desenvolupe.
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Article 3. Àmbit territorial.
La xarxa consorciada d’Ecoparcs del COR donarà servei als següents municipis:
Anna, Bicorp, Bolbaite, Xella, Enguera, Navarrés, Quesa, l’Alcudia de Crespins, Barxeta,
Canals, Cerdà, Estubeny, La Font de la Figuera, Genovés, La Granja de la Costera,
Llanera de Ranes, La Llosa de Ranes, Llocnou d’en Fenollet, Moixent, Montesa,
Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva, Ador, Alfauir, Almiserà,
Almoines, l’Alqueria de la comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Beniflà, Benirredrà,
Castellonet de la Conquesta, Daimús, La font d’en Carros, Gandia, Guardamar, Llocnou
de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer,
Real de Gandia, Ròtova, Villalonga, Xeraco, Xeresa, Agullent, Aielo de malferit, Albaida,
Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Aielo de Rugat, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet,
Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat,
Fontanars dels Alforins, Guadassèquies, Llutxent, Montaverner, Montixelvo, l'Olleria,
Ontinyent, Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem,
Rugat, Salem, Sempere, Terrateig, Aiora, Cofrents, Jalance, Jarafuel, Teresa de
Cofrents i Zarra, integrats en el Pla Zonal de residus V5.

CAPITOL II. USUARIS.
Article 4. Usuaris.
1. Podran utilitzar les instal·lacions de l’ecoparc les persones físiques o jurídiques
i les entitats definides com a subjecte passiu en l’Ordenança Fiscal Reguladora
de la Taxa per Transferència i Eliminació de Residus Urbans i Ecoparcs del
Consorci de Residus Pla Zonal V5, així com qualsevol altre particular o empresa
en el seu nom.
2. Així mateix, podran ser usuaris les empreses de manteniment quan els residus
hagen estat produïts en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis o
activitats de qualsevol tipus amb dret a utilitzar l’ecoparc.
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3. Amb caràcter general, no estarà autoritzada l’entrada a qualsevol persona que
no vaja a dipositar residus a l’ecoparc.
4. Es prohibeix l’entrada, específicament, a tota persona amb la intenció de
escorcollar en els contenidors, amb la finalitat d’apropiar-se de qualsevol dels
elements depositats en ells o que vagen a ser dipositats per altres usuaris.
5. No es permetrà l’entrada de cap a persona aliena a l’ecoparc fora de l’horari de
funcionament.
6. Extraordinàriament, i prèvia autorització per part del COR, es podrà permetre
l’entrada de persones o grups amb finalitats diferents a la de dipositar residus,
amb finalitats de conscienciació ambiental.

Article 5. Condicions d’admissió d’usuaris.
Els usuaris particulars de l’àmbit del Pla Zonal V5, podran dipositar els seus residus
sempre i quan aquests estiguen inclosos en la llista de residus admissibles.

Article 6. Drets dels usuaris.
Els usuaris de l’ecoparc tenen els drets següents:
I.

Dipositar en les instal·lacions els residus admissibles de manera separada,
sempre que no superen les quantitats màximes establides en aquesta ordenança
per a cada tipus de residu.

II.

Ser tractats amb el degut respecte i formular els suggeriments i les reclamacions
que estimen convenients i rebre’n resposta expressa en el termini màxim de
trenta dies.
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III.

Ser assessorats degudament pel personal de la instal·lació respecte de
qualsevol dubte que se’ls plantege.

IV.

Conèixer la destinació final dels residus que dipositen en les instal·lacions.

V.

En l’ecoparc, obtindre la col·laboració del personal per a efectuar el dipòsit dels
residus. No obstant això, per als residus de grans dimensions, ja be siga de pes
o volum, l’usuari deurà preveure la utilització d’operaris propis o de maquinària
especialitzada.

VI.

Ser informats del circuit a seguir en l’interior, de que materials te que depositar
directament i de quins els te que fer entrega al personal de l’ecoparc.

VII.

Obtenir justificant dels residus depositats i en el qual conste la quantitat
depositada.

Article 7. Deures dels usuaris.
Els usuaris de les instal·lacions tenen les obligacions següents:
I.

Únicament podran dipositar els residus admissibles, en les quantitats màximes
determinades per a cada un d’estos i sempre degudament separats.

II.

Informar el personal de l’ecoparc de la tipologia i la quantitat de residus que volen
dipositar.

III.

Identificar-se, a instàncies del personal de les instal·lacions i registrar la tipologia
i la quantitat de residus dipositats.

IV.

Dipositar els residus que els corresponga en els contenidors adequats i pels seus
propis mitjans. A ser possible, tancant les tapes per a evitar l’entrada d’aigua de
pluja.
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V.

No dipositar residus fora de l’horari d’obertura, ni a llocs diferents dels
assenyalats per a depositar-los.

VI.

No apropiar-se dels residus dipositats per altres usuaris en les instal·lacions.

VII.

Tindre cura de les instal·lacions per a no causar danys sobre elles.

VIII.

Dipositar els residus de forma ordenada, minimitzant el volum ocupat.

IX.

Informar al COR de l’entrada de residus de natura biològica, tals com restes de
poda, que puguen estar afectats per plagues i/o patologies, i l’acumulament
d’aquests residus puga comportar la formació d’un focus d’infecció. El COR
valorarà la seua admissió i els tractaments necessaris per a minimitzar o evitar
la seua expansió.

X.

El COR no tindrà ninguna responsabilitat sobre aquells residus que hagen estat
dipositats fora de les instal·lacions de l’ecoparc.

XI.

Fora del límits de l’ecoparc, l’entrega a tercers o l’abandó o abocament de
residus, podrà suposar una infracció per part de les institucions competents.

CAPITOL III. RESIDUS.
Article 8. Residus admissibles en funció del seu origen.
Els productors i posseïdors inicials dels residus urbans o municipals són responsables
de lliurar-los per a la seua correcta gestió. La seua responsabilitat conclou quan els
hagen lliurat en els termes que preveu la present ordenança i en la resta de normativa
aplicable.
A continuació s’enumeren els tipus de residus admissibles:
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1. Són admissibles en l’ecoparc els residus urbans o municipals, i es consideren
com a tals, d’acord amb l’article 4.e) de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de
Residus de la Comunitat Valenciana, 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.
A aquests efectes, en la mesura que es generen en domicilis, comerços, oficines
i/o servicis, els residus que provinguen directament d’activitats de manteniment
a tercer efectuades en els esmentats llocs tindran la consideració de residus
urbans o municipals, i el titular de l’activitat de manteniment podrà depositar-los
en l’ecoparc, en nom del subjecte passiu al que se li ha efectuat l’operació de
manteniment, en base al que indica en l’article 5 de la present ordenança.
El COR podrà establir limitacions de les quantitats de residus que s’han de
depositar i/o la periodicitat en la realització de les entregues a l’ecoparc.

2. Es podran acceptar residus provinents d’instal·lacions industrials que no hagen
estat generats en el procés productiu industrial i que tinguen característiques
idèntiques en relació a la seua naturalesa, composició i quantitat dels produïts
en domicilis particulars, oficines, comerços o serveis.
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Article 9. Residus admissibles en funció de la seua natura i composició.
1. Els residus admissibles en l’ecoparc, així com, les quantitats màximes que es
poden depositar quant a pes, volum i unitats màximes seran els detallats a les
taules següents.
2. Les descàrregues podran limitar-se per part dels controladors per raons de mida
o capacitat de l'ecoparc, havent d'indicar a l'usuari la instal·lació més propera a
la qual pot dirigir-se. Els controladors poden igualment prohibir la descàrrega a
qualsevol usuari si pel tipus de residu, freqüència, o quantitat, apreciés indicis
d'ús fraudulent del servei.
Taula 1: RELACIÓ DE QUANTITATS DE RESIDUS NO PERILLOSOS DEPOSITABLES EN L'ECOPARC TIPUS D.

ECOPARC FIXE O MÒBIL
RESIDUS NO PERILLOSOS
CODI LER

RESIDU

PES (màxim)

VOL. (màxim)

U. (màxim)

08 03 99

Altres residus de la distribució i
utilització de tintes de impressió
(inclou cartutxos de tòner i
d’impressió utilitzats).

-

-

-

09 01 07

Pel·lícules i paper fotogràfic que
contenen plata o compostos de
plata (inclou radiografies d’origen
domiciliari).

-

-

-

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07

Envasos de paper i cartró.
Envasos de plàstic.
Envasos de fusta.
Envasos metàl·lics.
Envasos compostos.
Envasos mesclats.
Envasos de vidre.

-

-

-
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15 01 09

Envasos tèxtils.

-

-

-

15 02 03

Absorbents, materials de filtració,
draps de neteja i roba protectora.

-

-

-

16 01 03

17 01 07

Pneumàtics
fora
d’ús
procedència domiciliària).

(de

Mescles de formigó, rajoles, teules i
materials ceràmics.

17 09 04

Residus mesclats de la construcció i
demolició.

20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11

Paper i cartó.
Vidre.

20 01 25

Olis i greixos comestibles, per
exemple, olis vegetals usats).

20 01 28
20 01 30
20 01 34

4 unitats/vehicle/any,
Acreditant titularitat del
vehicle del subjecte passiu i
complimentant correctament
el formulari facilitat per
l’operari de l’ecoparc.

Roba.
Teixits.

Pintures, tintes, adhesius i resines
que no contenen substàncies
perilloses.
Detergents que no contenen
substàncies perilloses.
Bateries i acumuladors classificats
com no perillosos.

500 kg/setmana (12
cabassos o 25 sacs)

500 kg/setmana (12
cabassos o 25 sacs)

S'autoritzaran
descàrregues superiors
per a obres menors que
acrediten disposar de
llicència urbanística,
declaració responsable
d'obres o equivalent.

S'autoritzaran
descàrregues superiors
per a obres menors que
acrediten disposar de
llicència urbanística,
declaració responsable
d'obres o equivalent.

200 kg/ dia
100 kg/ dia

-

-

-

10 kg/ dia

10 kg/ dia
10 kg/ dia
5 unitats/ dia
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20 01 36

Equips elèctrics i electrònics que no
continguen substàncies perilloses.

20 01 38

20 01 40

Fustes
que
no
continguen
substàncies perilloses.
Plàstic film .
PET.
PEAD.
PVC.
Metalls (fèrrics i no fèrrics).

20 02 01

Residus
biodegradables
jardineria.

20 02 02

Terra i pedres.

20 03 07

Voluminosos: mobles, matalafs, etc.

20 01 39

de

Deurà complimentar-se
l’indicat en
RD110/2015
200 kg/dia
10 kg/ dia
10 kg/ dia
10 kg/ dia
10 kg/ dia

50 kg/ dia
o 1500 kg/mes.
50 kg/ dia.
50 kg/ dia.
o 1500 kg/setmana.

Taula 2: RELACIÓ DE QUANTITATS DE RESIDUS PERILLOSOS DEPOSITABLES EN L'ECOPARC TIPUS D.

ECOPARC FIXE O MÒBIL
RESIDUS NO PERILLOSOS
PES
VOL. (màxim)
(màxim)

CODI
LER

RESIDU

15 01
10*

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o hi estan
contaminats.

10 kg/ dia.

15 01
11*

Envasos
metàl·lics,
inclosos
els
recipients de pressió buits, que contenen
una matriu sòlida i porosa perillosa (per
exemple, aerosols).

10 kg/ dia.

15 02
02*

Absorbents, materials de filtració
(incloent-hi els filtres d’oli no
especificats en una altra categoria),
draps de neteja i roba protectora
contaminats per substàncies perilloses.

10 kg/ dia.

U. (màxim)
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S'autoritzaran descàrregues superiors per a
obres menors que acrediten disposar de
llicència urbanística, declaració
responsable d'obres o equivalent.

17 09
03*

Altres residus de construcció i demolició
(incloent-hi els residus mesclats) que
contenen substàncies perilloses.

20 01
13*

Dissolvents.

3 litres/dia.

20 01
14*

Àcids.

3 litres /dia.

20 01
15*

Àlcalis.

3 litres /dia.

20 01
17*

Productes fotoquímics.

3 litres /dia.

20 01
19*

Plaguicides.

3 litres /dia.

20 01
21*

Tubs fluorescents i altres residus que
contenen (per exemple termòmetres de
mercuri).

-

-

-

20 01
23*

Equips
rebutjats
clorofluorocarbonis.

-

-

-

20 01
26*

Olis i greixos diferents dels especificats
en el codi LER 20 01 25 (per exemple, olis
de motor).

5 kg/ dia.

20 01
27*

Pintures, tintes, adhesius i resines que
contenen substàncies perilloses.

5 kg/ dia.

que

contenen

10 kg/ dia.
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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
que contenen components perillosos.

20 01
37*

Fustes que
perilloses.

contenen

substàncies

5 kg/ dia.

5 unitats/ dia

Deurà complimentar-se allò indicat en
RD110/2015.

200kg/dia.

Article 10. Residus no admissibles.
No seran admissibles en l’ecoparc els residus no inclosos en l’article anterior i, en
particular, els següents:
a) Residus orgànics domiciliaris.
b) Residus sanitaris.
c) Residus radiactius.
d) Residus generats per les activitats mineres o extractives.
e) Pneumàtics d’origen no particular.
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f)

Materials explosius. En cap cas s’admetran residus mesclats.

g) Residus infecciosos.
h) Residus generats en processos industrials.

CAPITOL IV. DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ECOPARC.
Article 11. Personal de servei en l’ecoparc.
Tot ecoparc disposarà d’un/a operari/a responsable durant l’horari d’apertura de
l’ecoparc al públic. Aquest/a tindrà com a funcions el control del correcte funcionament
de l’ecoparc, l’assessorament i control als usuaris per a fer un bon ús de les instal·lacions
i a mes a mes informarà sobre les incidències importants observades. Tindrà com a
obligacions generals:
1. Obrir i tancar les instal·lacions.
2. Realitzar el control d’entrada a l’ecoparc, demanant les dades als usuaris i
supervisant els residus per part d’ells mateix. Sempre que siga possible,
acompanyarà als usuaris a depositar els residus en els contenidors pertinents.
3. Vigilar i controlar les activitats realitzades a l’interior de l’ecoparc, podent impedir
la entrada i fins i tot el desallotjament als usuaris que no compleixquen
rigorosament cadascuna de les normes establertes en aquesta ordenança.
4. Desincentivar les accions que puguen provocar un deteriorament de les
instal·lacions.
5. Complimentar tots els registres que siguen necessaris per al control de l’ecoparc,
vetllant perquè no s’esgoten les existències en la instal·lació.
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6. Facilitar quan es demane la fulla de Reclamacions que es disposarà en tots els
ecoparcs.
7. Mantindre les instal·lacions netes i ordenades.
Tot operari deurà disposar de coneixements previs del funcionament de l’ecoparc i
composició bàsica sobre la composició dels residus admissibles.
Els operaris de l’ecoparc tindran una conducta correcta amb els usuaris i vestiran el
uniforme establert per al seu lloc de treball.

Article 12. Horaris.
Els horaris d’apertura seran determinats pel COR i s’exposaran en cada instal·lació, així
com en la pàgina web del Consorci www.consorciresidus.org i a altres mitjans de
comunicació.

Article 13. Taxes administratives per prestació del servici.
El cost del servei de dipòsit en l’ecoparc serà gratuït per a tots els usuaris autoritzats
segons l’article 4 sempre i quan siguen dipositats pels seus propis mitjans.

Article 14. Recepció dels residus.
1. Abans de rebre els residus, els usuaris hauran d’informar al personal de l’ecoparc
de quins són els residus que volen dipositar i la quantitat, amb la finalitat que es
comprove si són admissibles.
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2. Els residus seran rebutjats als casos següents:
a. Quan siguen aportats per persones no autoritzats segons l’article 4
d’aquesta ordenança o que no s’identifiquen suficientment.
b. Quan no s’aporten degudament separats.
c. Quan no es troben entre els residus admissibles o no puguen identificarse com a tals.
d. Quan s’aporten en quantitats o volums superiors als màxims permesos
e. Si el personal de l’ecoparc dubta sobre la procedència o naturalesa del
residu, podrà exercir el dret d’admissió.
f.

En qualsevol cas, el personal de l’ecoparc informarà l’usuari del motiu de
la no-acceptació dels residus.

3. Si es tracta de residus admissibles, després de l’oportuna inspecció visual
d’aquesta circumstància pel personal al servici de l’ecoparc, s’ompliran els
formularis previstos i s’indicarà a l’usuari en quins contenidors ha de depositarlos o, si és el cas, el mateix personal arreplegarà els que haja de depositar
directament. En cap cas es permetrà la retirada de residus per cap usuari.

Article 15. Registre de residus.
L’operari de l’ecoparc durà un registre diari de residus en el que s’especifiquen les
entrades i eixides de residus, especificant el tipus, quantitat, origen i destí, així com el
nombre del document de control i seguiment de residus perillosos quan siga necessària
la seua utilització. Per això es sol·licitarà informació als usuaris sobre els residus que
depositen i les seues quantitats. En el cas dels RAEE’s s’inclourà la informació exigida
en el RD 110/2015.
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Article 16. Destinació dels residus.
Tots els residus tindran una gestió adequada a la legislació vigent en aquesta matèria i
es prioritzarà en primer lloc la reutilització, en segon lloc el reciclatge i per últim
l’eliminació en un abocador controlat atenent a l’Article 7 del Pla Integral de Residus de
la Comunitat Valenciana.

CAPITOL V. DISPOSICIÓ FINAL.
1. Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la íntegra publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
2. En un plaç no superior a 90 dies des de l’aprovació d’aquesta ordenança, el COR
posarà en funcionament, prèvia aprovació de la Comissió de Govern, d’un
sistema d’atenció a usuaris per a la xarxa consorciada d’ecoparcs que permeta
incorporar les queixes i suggeriments rebuts en l’exercici de la prestació del
servei.
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