
 

AJUNTAMENT D'ALBALAT DE LA RIBERA 
 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I CLOS DE SOLARS I OBRES 

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS 

En els solars sense edificar, sol existir una situació de deficient neteja i ornat públic que es 
genera quan aquests solars no estan tancats o quan els closos són precaris i estan en males 
condicions. A més, en alguns solars sense manteniment de neteja, amb la humitat existent en 
ells en determinades èpoques, es propicia el creixement de plantes arbustives, algunes d'elles 
de considerable grandària, que arriben a assecar-se, constituint un palés risc d'incendi, major 
encara si el solar no està tancat. 

També, les males condicions del clos de l'espai d'ocupació de via pública d'algunes obres 
entorpeix la circulació dels vianants. 

A la vista d'aquesta situació es fa necessària la intervenció municipal, enquadrada en la 
Disciplina Urbanística mitjançant la creació d'un instrument jurídic àgil i eficaç, d'aplicació en 
tot el terme municipal, que servisca per a millorar notablement el grau de neteja i seguretat 
del municipi. 

Amb la present ordenança es persegueix recollir i desenvolupar l'obligació dels propietaris de 
tancar i mantenir els solars i les obres en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat 
públic, establides en els articles 206 i 212 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Llei Urbanística Valenciana, així com en l'art. 191 de la dita Llei i els articles 470, 
482 i 492 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat pel Decret 
67/2006, de 12 de maig, del Consell, com a acte subjecte a llicència d'obra. S'estarà igualment al 
que es disposa en els articles 498 a 502 del ROGTU, respecte a les ordres d'execució 
susceptibles de dictar-se per incompliment de les obligacions dels propietaris. 

Es regulen els requisits materials i formals encaminats a la neteja i clos de solars, així com la 
sanció com a mitjà d'execució forçosa i compliment del deure legal de conservació. També es 
compta amb l'execució subsidiària prèvia imposició de multes coercitives com a resposta 
municipal a la inactivitat dels propietaris. 

L'ordenança fixa un procediment àgil i eficaç per a mantenir la disciplina en el seu compliment, 
aspecte bàsic de tota normativa. La potestat municipal per a tipificar les infraccions i les 
sancions es fa d'acord amb el que es disposa en els articles 139 i següents de la llei 7/1985 de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Degut a la situació econòmica i la problemàtica derivada de l'aplicació de la present ordenança, 
la Corporació ha decidit la intervenció del Ple en els tràmits més significatius de la seua 
execució (articles 12 i 14). 

 



Article 1 – Objecte 

1- La present ordenança té per objecte regular les condicions que hauran d'acomplir els solars i 
obres respecte al seu clos i neteja en tot el sòl urbà del terme municipal d'Albalat de la Ribera. 

2- Tindran la condició de solar aquelles parcel·les que tinguen qualificació de sòl urbà en les 
Normes Subsidiàries i a més es troben urbanitzats, entenent com a tal, les que compten amb la 
dotació dels serveis urbanístics necessaris, tals com encintat de voreres, paviment de calçada, 
enllumenat públic, evacuació d'aigües residuals i xarxa d'aigua potable. 

3- Així mateix són objecte d'aquesta ordenança: 

a) Les parcel·les no edificables per la seua reduïda extensió, forma irregular o emplaçament 
que no són susceptibles d'ús adequat en sòl urbà. 

b) Les parcel·les que compten amb llicència per a edificació i l'obra no haja començat en els 6 
mesos posteriors a l'obtenció de l'autorització per a l'inici de les obres. 

c) Els solars en els quals s'haja començat una obra però aquesta es trobe parada i sense acabar, 
sempre que no es puga acreditar que es continuarà amb la mateixa en un termini inferior a 6 
mesos des de la paralització dels treballs. 

d) Les ocupacions de via pública amb materials de qualsevol classe, per motiu d'obres. 

4- A l'efecte d'aquesta ordenança tindrà condició d'obres: 

a) Les obres de nova planta que s'executen en el terme municipal. 

b) Les obres de consolidació, reforma, adaptació, decoració, conservació, rehabilitació i 
intervenció a l'interior d'edificis i/o en les seues façanes, si es requereix l'ús de la via pública. 

c) Les de dotació de serveis com a aigua potable, clavegueram, energia elèctrica, telèfon, etc. i 
en general qualsevol que es duga a terme en la via pública. 

CAPÍTOL II.- NETEJA I CLOS DE SOLARS I OBRES 

Article 2 - Obligació general de tancar els solars i al seu manteniment i conservació 

Els propietaris de solars i obres situats en el terme municipal d'Albalat de la Ribera estan 
obligats a tenir-los tancats i a mantenir-los en les adequades condicions de seguretat, salubritat 
i ornat públic. 

Article 3 - Obligació de neteja de solars 

1- Sense perjudici de la responsabilitat en què incórreguen els qui llançaren brosses o residus 
als solars, el propietari dels mateixos està obligat a efectuar la seua neteja. 

2- Els solars hauran d'estar permanentment nets, desproveïts de qualsevol tipus de residus o 
vegetació espontània, sense cap resta orgànica o mineral que puga albergar animals o insectes, 
així com plantes portadores dels mateixos o transmissores de malalties, o produir males olors. 



3- Els solars que, àdhuc estant closos, tinguen unes inadequades condicions de salubritat i 
ornat públic es netejaran, desinsectaran i desratitzaran. 

Article 4 - Prohibició de llançar brosses i altres residus 

1- En els solars està prohibit llançar escombraries, enderrocs, mobiliari, electrodomèstics, 
restes vegetals, materials de desfets, olis, greixos i qualsevol altre tipus de residu. 

2- Els propietaris dels solars seran responsables del compliment de la present ordenança, sense 
perjudici de les accions que puguen exercir contra els qui llancen o dipositen residus en solars. 

Article 5- Característiques del clos de solars 

Les característiques del clos dels solars, seran les següents: 

1- S'estendrà al llarg de tot el perímetre del solar amb les següents excepcions: 

- Que una part del perímetre es trobe ja tancat per alguna paret o barra mitgera, en 
aquest cas es tancarà la resta del perímetre. 

- A l'efecte del clos es podran unificar diversos solars adjacents, amb la finalitat de tancar 
el perímetre total exterior d'aquests, siguen d'un o de diversos propietaris. 

2- Les característiques del clos seran les següents: 

L'altura mínima del clos serà d'1,70 m. La tipologia i materials  a utilitzar en els closos, podran 
ser els següents: 

a) Es podrà realitzar el clos amb un tancament opac, amb materials com blocs de 
formigó, rajola, plaques prefabricades de formigó, etc., en tota la seua altura. 

b) Una altra opció de clos seria la d'executar la part inferior del clos amb material opac 
(bloc, rajola, placa de formigó, etc.), amb una altura entre 1,00 m i 1,20 m 
completant-ho superiorment amb una part calada (gelosia) fins a aconseguir l'altura 
mínima requerida en el punt 2 (1,70 m). 

c) Es podrà realitzar el clos amb perfils o tubs metàl·lics, que aniran ancorats, bé a un 
mur de 2 o 3 filades de blocs de formigó, o simplement uns tacs de formigó (que es 
formigonaran in situ), prescindint del mur. Aquests pals que aniran perfectament 
ancorats i tibats, sustentaran una malla galvanitzada, amb la rigidesa i resistència 
necessària per a conferir al clos l'adequada estabilitat i seguretat. 

d) No es podran realitzar closos amb elements metàl·lics, tals com malles estructurals, 
malles metàl·liques de simple torsió, reixes metàl·liques, i altres materials semblants, 
sense l'adequat ancoratge a pals i a una base, atés que aquests materials, per ells 
mateixos, no confereixen al tancament l'estabilitat i la consistència requerides. Així 
doncs, en l'execució del clos, els materials hauran de tenir una consistència i 
estabilitat adequada per a realitzar la funció de tancament. Hauran de disposar dels 
elements necessaris de rigidesa (pilars del mateix material del tancament o elements 
de sustentació vertical d'una altra índole) amb els ancoratges o traves adequades 



perquè puga suportar els esforços horitzontals normals sense que es produïsca la 
seua enderroc. 

e) Es col·locarà almenys una porta d'accés al recinte tancat des de la via pública, amb 
dimensions tals que permeta l'entrada de vehicles i màquines per a realitzar les 
operacions de neteja i possible retirada de residus. 

Article 6 - Obligació de tancar les obres 

S'estableix l'obligació de tancar totes les obres en curs, a fi d'evitar en la mesura que siga 
possible l'obstaculització de la circulació de la via pública així com la seguretat de vianants i 
vehicles en aquesta. 

El clos s'executarà de la forma més usual utilitzada actualment, és a dir, amb unes bases de 
formigó, que serviran d'ancoratge a les barres tubulars de ferro galvanitzat que formen els 
mòduls de malla galvanitzada (que s'aniran lligant als seus confrontants) i que seran els que 
proporcionaran el tancament de l'obra. D'aquesta forma es tindrà bastant versatilitat per a 
tancar una obra, encara que tinga un perímetre molt irregular. 

Article 7 - Manteniment i reposició del clos 

Serà obligació del propietari mantenir el clos en les condicions que s'estableixen en aquesta 
ordenança. 

Serà igualment obligació del propietari efectuar la reposició del clos quan haja patit 
desperfectes, deteriorament o haja sigut objecte de demolició total o parcial. La reposició 
s'ajustarà igualment a les determinacions d'aquesta ordenança. 

Article 8 - Materials i residus de construcció 

1- No podran dipositar-se materials de construcció fora del recinte tancat. Si excepcionalment 
es descarrega material fora del recinte tancat, immediatament es procedirà a introduir-ho dins 
de l'obra deixant la via pública lliure de runa, arena i residus de qualsevol tipus. 

2- No podran dipositar-se residus de la construcció i demolició fora del recinte tancat, sempre 
que no se situen sobre un contenidor adequat, fora de la vorera i legalment autoritzat. 
L'ompliment dels contenidors s'efectuarà mitjançant conductes adequats o qualsevol altre 
mitjà que no genere suspensió de partícules, no permetent-se en cap cas que es llancen 
directament des de les plantes altes. 

3- Una vegada els contenidors continguen residus i mentre no es procedisca a la seua retirada, 
es donarà periòdicament a tota la capa exterior un lleuger reg a fi d'evitar aixecar pols. 

4- Quan a l'interior de les obres s'instal·len sitges d'aglomerants, ciment, guix, etc. la seua 
descàrrega s'efectuarà d'acord amb la normativa vigent, per a evitar l'eixida de pols. 

5- No podran instal·lar-se grues ni bastides en la via pública, sense la prèvia autorització 
municipal i per a la seua instal·lació, tant a l'interior com en l'exterior de l'obra, s'haurà 
d'acomplir amb l'especificat en la normativa sectorial vigent. 



6.- Es podrà ocupar temporalment la via pública amb maquinària necessària per a les obres 
prèvia obtenció de l'autorització municipal. 

Article 9 - Necessitat de llicència per a tancar 

1- Conforme a la legislació urbanística vigent, els actes de clos de solars estan subjectes a 
prèvia llicència municipal d'obra menor i al pagament de les exaccions fiscals al fet que 
pertocara. De conformitat amb el que es disposa en l'art. 193.2 de la Llei 16/2005 de 30 de 
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana la legislació i el planejament aplicables a 
les llicències seran els del moment de la seua concessió, llevat que aquesta es produïsca fora 
del termini legalment establit, en aquest cas, seran aplicable els vigents al temps de la 
sol·licitud. 

2- A la sol·licitud s'acompanyaran els següents documents: 

Plànols de situació referit a les Normes Subsidiàries i al plànol cadastral. 

Memòria descriptiva i constructiva, fitxa tècnica, en cas d'utilitzar sistemes prefabricats, i 
pressupost. 

3- La llicència per a clos d'obres s'entendrà implicita amb l'obtenció de la llicència d'obra nova 
o rehabilitació. 

CAPÍTOL III.- PROCEDIMENT 

Article 10 - Aplicació de normes 

Les normes de procediment establides en el present capítol són aplicables tant en el cas de 
neteja com al clos de solars. 

Article 11 - Incoació de l'expedient 

L'expedient de neteja i clos d'un solar podran iniciar-se d'ofici o a instàncies de qualsevol 
interessat. 

Article 12 - Ordres d'execució. Requeriment i terminis 

Amb periodicitat anual els serveis tècnics municipals emetran un informe dels solars que 
incomplisquen les condicions de clos i neteja, ordenats segons la gravetat de l'incompliment o 
la importància dels seus efectes. Aquest informe serà sotmés al Ple de la Corporació que, si 
escau, ordenarà la incoació dels expedients previstos en la present ordenança. 

En incoar l'expedient, per mitjà d’un decret de l'Alcaldia, es requerirà els propietaris de solars, 
l'execució de les operacions i obres necessàries per a acomplir el que es disposa en l'art. 21 de 
la dita Llei de la Generalitat 16/2005 i en la present ordenança. 

Els treballs hauran de començar-se en el termini de deu dies a partir del requeriment i acabar 
en el termini que determine l'alcalde, sense que puga ser inferior a deu ni superior a trenta 
dies a partir de la data del seu començament. 



Dins del termini assenyalat en l'ordre d'execució, el propietari afectat pot proposar alternatives 
tècniques per a les obres o sol·licitar raonadament una pròrroga en la seua execució. 

Article 13 - Multes 

En transcórrer el termini concedit per a l'execució de l'actuació ordenada sense haver atés el 
requeriment, i sense perjudici de la facultat d'execució subsidiària regulada en els articles 
següents, en ús del mecanisme previst en l'article 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'alcalde 
podrà imposar multes coercitives reiterades per períodes de temps que siguen suficients per a 
complir l'ordenat. 

Podran imposar-se fins a deu multes coercitives amb periodicitat mínima mensual, per valor 
cadascuna d'elles, d'un dècim del cost estimat de les obres ordenades. L'import de les multes 
coercitives es destinarà preferentment a cobrir les despeses que genere l'execució subsidiària 
de l'ordre incomplida. Aquestes multes coercitives s'imposaran amb independència de les 
sancions que corresponguen per la infracció o infraccions comeses, la imposició de les quals 
s'acordarà, si escau, de conformitat amb la normativa legal d'aplicació. 

Article 14 - Execució forçosa 

En el cas que els propietaris no procedisquen al clos de solar, l'Ajuntament, per acord del Ple de 
la Corporació, podrà fer ús de la facultat d'execució forçosa prevista en l'article 96 de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPC) 
(Llei 30/1992) del 26 de novembre, per a procedir a la neteja i/o clos del solar. 

A aquest efecte, els serveis tècnics municipals formularan el pressupost de les operacions o 
obres necessàries afectades per l'execució forçosa. 

En incoar el procediment d'execució subsidiària o forçosa, es notificarà a l'interessat, donant-li 
audiència pel termini de deu dies, tant del propòsit d'utilitzar la facultat d'execució subsidiària 
com del pressupost corresponent, a fi que puguen formular-se al·legacions en el dit termini. 

Article 15 - Resolució de l'execució 

En transcórrer el termini d'audiència, per decret de l'Alcaldia es resoldran les al·legacions 
formulades i s'ordenarà, si escau, l'execució subsidiària dels treballs de neteja i/o clos del solar. 

L'Ajuntament executarà els treballs, per si o a través de la persona o persones que determine 
mitjançant adjudicació directa, tenint en compte la urgència en la consecució de les finalitats 
previstes en la present ordenança. Aquesta adjudicació s'efectuarà a càrrec de la partida 
corresponent del pressupost municipal i es concretarà, si escau, en el decret que ordene 
l'execució subsidiària. 

Article 16 - Despeses de cobrament 

D'acord amb el que es disposa en l'article 96 de la LRJAPC, les despeses, danys i perjudicis 
originats per l'execució subsidiària de les actuacions de neteja i clos de solars, serà a càrrec del 
titular del solar i exigibles per via de constrenyiment administratiu. 



Article 17 - Altres multes 

Seran sancionades, prèviament l’acta o denúncia que sobre aquest tema formulen els agents 
de la policia local, amb multa de 150 € els qui infringisquen les prohibicions establides en els 
articles 4 i 8 o incomplisquen l'obligació indicada en l'article 6 de la present ordenança. En cas 
de la infracció dels articles 7 i 10 aquesta multa es repetirà quinzenalment en cas de persistir la 
infracció. 

Article 18 - Executivitat i impugnació 

Els decrets de l'Alcaldia seran immediatament executius, sense perjudici que contra els 
mateixos calga interposar recurs contenciós-administratiu. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança, una vegada aprovada definitivament pel Ple de la Corporació, entrarà en 
vigor i serà aplicable a partir de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 

 

APROVACIÓ: Aprovació definitiva del text inicial el 4 de juny de 2013 

PUBLICACIÓ: BOP núm. 141 del 15 de juny de 2013 

MODIFICACIÓ 

Aprovació definitiva el 21 de maig de 2015 

Publicació: BOP núm. 94 del 18 de maig de 2016 


