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MEDI AMBIENT  

CONSULTA  PÚBLICA PRÈVIA  SOBRE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA D’HIGIENE
URBANA DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI.

En compliment del que es disposa en el article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del
Procediments  Administratiu  Comú de  las  Administracions  Públiques,  es  planteja  una  consulta
pública prèvia a la modificació, per la Regidoria de Transició Ecològica, de “l’Ordenança d’Higiene
Urbana”,  amb  la  fi  de  conèixer  la  opinió  de  la  ciutadania,  organitzacions  i  associacions
interessades de la Ciutat.

Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Regiment Local (article 45) per a la presentació de al·legacions i suggeriments després de la
aprovació inicial, i en el seu cas, pel Plenari de l’Ajuntament.

L’Ordenança en qüestió està contemplada en el Pla Normatiu Anual 2021 de l’Ajuntament d’Alcoi,
aprovat  per resolució d’Alcaldia 4861/2020,  de data 20 de desembre i  modificat  per  resolució
d’Alcaldia 795/2021 de data 26 de febrer de 2021.

Poden fer-se aportacions, al·legacions i/o suggeriments, durant un termini de 15 dies hàbils, a
comptar des del dia següent al de publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la
pàgina web del Departament de Transició Ecològica, es a dir, des del 5 fins al 29 de març, ambdós
inclosos.

Podran presentar-se pels següents mitjans:

 Correu electrònic del Departament de Transició Ecològica: medi_ambient@alcoi.org.
 Seu electrònica del Ajuntament de Alcoi: Catàleg de tràmits/ Tots els tràmits/Sol·licitud de

propòsit general.
 Registre General d’Entrada, sol·licitant cita prèvia (https://citaprevia.alcoi.org/).
 Per  qualsevol  de  les  formes  establides  en  la  Llei  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A continuació es descriuen els problemes que es pretenen resoldre amb aquesta modificació, les
raons de la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius que persegueix i una anàlisi
d’altres possibles alternatives.
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ANTECEDENTS NORMATIUS

L’actual Ordenança d’Higiene Urbana va ser aprovada amb la publicació definitiva al Butlletí Oficial
de la Província d’Alacant núm. 62, el dia 29 de març de 2017. Posteriorment, el 26 d’abril de 2019,
es publica la revisió del Pla Integral  de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR) pel Decret
55/2019, de 5 d’abril del Consell. El PIR recull les exigències de les normatives de rang superior,
estatals  i  europees,  quant  a la  gestió  de residus,  amb obligacions de separació  de totes  les
fraccions, determina las característiques i forma de gestió dels ecoparcs amb models de regulació
local, normativa que ha de ser íntegrament traslladada a l’àmbit local a través de les ordenances
corresponents, l’Ordenança d’Higiene Urbana per a l’Ajuntament d’Alcoi.

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR I OBJECTIUS

L’Ordenança Local d’Higiene Urbana, encara que va ser modificada per última vegada l’any 2017
presenta una sèrie d’apartats que han de ser actualitzats i detallats en alguns casos:

a) El capítol 2, neteja i manteniment d’immobles i solars ha de ser modificat per a detallar les
obligacions dels propietaris dels solars i especificar com s’han de fer les actuacions per a
mantenir els solars en perfecte estat. Es fa necessari detallar com fer els tancaments, es
busca restringir un format de tancaments vius que són propagador d’incendis i també es
necessita incloure l’obligació dels propietaris d’eliminar espècies vegetals invasores.

b) El  capítol  4,  relacionat  amb la  tipologia  i  gestió  dels  residus  sòlids  urbans  ha  de  ser
profundament renovat per adequar l’Ordenança a la norma autonòmica PIR, és necessari
establir la obligació dels usuaris per a fer complir la real separació de totes les fraccions de
residus,  s’ha  d’especificar  com  s’han  de  dipositar  i  les  instal·lacions  que  es  posen  a
disposició  de  la  ciutadania.  Es  necessita  regular  que  fer  amb  volums  extraordinaris  i
residus  especial,  determinar  els  horaris  d’utilització  dels  contenidors  donat  que  hi  ha
fraccions que no existien en 2017, any d’aprovació de l’actual ordenança.

c) El capítol 6, dedicat als residus industrials necessita d’una actualització per a determinar
clarament quins residus poden ser recollits pels serveis municipals i quins residus s’han de
gestionar pels productors.

d) El capítol 8, ha de ser objecte de redacció en detall, en quant a altres tipus de residus, com
els de jardineria, residus que es poden dipositar a l’ecoparc, obligacions a complir pels
usuaris de contenidors per a residus de la construcció i altres.

e) Finalment s’han d’especificar les infraccions i fer una classificació de sancions d’acord al
volum dels possibles incompliments.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ

Els motius que fan necessària la tramitació d’aquesta modificació:

 Necessitat  d’actualitzar  la  norma  per  a  garantir  el  bon  estat  de  la  ciutat  en  quant  al
manteniment de les propietats privades.

 Incorporació de les obligacions derivades dels nous sistemes de recollida selectiva.
 Obligació de l’adopció de directives europees, normativa estatal i autonòmica.
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POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES

La no regulació suposa deixar amb normativa obsoleta que dificulta la seua aplicació i  també
l’incompliment de normes de rang superior.

EL CAP DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Alcoi, 5 de març de 2021
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