ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA
CIUTADANA
(Aprovada: Ple 30/11/2006. Publicada: B.O.P. 19/2/2007)
ÍNDEX
PREÀMBUL
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Sobre l’aplicació de l’ordenança.
Capítol II. Sobre el foment de la convivència.
TÍTOL II. SOBRE LES CONDUCTES EN L’ESPAI PÚBLIC
Capítol I. Activitats en la via pública
Capítol II. Sobre el mobiliari urbà.
Capítol III. Dels jocs en la via pública.
Capítol IV. Degradació visual de l’entorn.
Secció 1. Grafits i pintades.
Secció 2. Pancartes, cartells i altres.
Secció 3. Visualització de elements domèstics.
Secció 4. Neteja dels espais públics.
Secció 5. El residus.
Capítol V. Dels paratges naturals, camins i resta del terme.
TÍTOL III. DISPOSICIONS COMUNES SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR I
ALTRES MESURES
Capítol 1. Sobre la col·laboració ciutadana
Capítol 2. Disposicions generals sobre el règim sancionador
Capítol 3. Instruccions de l’Alcaldia i mesures provisionals.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
____________________________________________________________________

PREÀMBUL
La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar les condicions per a la
seua realització personal, amb les condicions socioambientals òptimes, la qual
cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la
tolerància.
Aquesta Ordenança té com a objecte la convivència ciutadana, entesa com una
noció que comporta unes regles bàsiques que han de respectar tots els
ciutadans que es troben a la ciutat, és a dir, aquest conjunt de mesures que
pretenen fomentar i garantir comportaments de convivència pacifica a la ciutat.
La present Ordenança pretén recollir una sèrie de mesures per fomentar i
garantir la convivència. En cap cas vol ser una ordenança esgotadora de totes
les conductes que, directament o indirectament, tinguen relació amb aquest
objectiu. És a dir, en altres paraules: cal arribar a un consens respecte al
concepte de civisme que siga compartit per tots els ciutadans.
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Els fenòmens que es constaten a la ciutat, encara que hi ha d’altres, són que,
d’una banda, l’espai públic en ocasions s'ocupa de forma intensiva i
desproporcionada alterant la tranquil·litat i assossec en el qual s'ha de
desplegar la vida urbana; el deteriorament i mal ús del mobiliari urbà
acompanyat de les pintades i grafits a les parets; i, moltes altres activitats que
també coadjuven a la percepció que l'espai públic necessita ser regulat a fi que
complisca el seu paper central com a lloc de convivència d'una societat plural.
L'objectiu d'aquesta ordenança és fomentar els valors de convivència a l'espai
urbà a fi que aquest àmbit represente un espai de llibertat, de civisme, de
tolerància i de participació en una societat democràtica, plural, tolerant,
respectuosa i solidària, però alhora garantint que l'exercici dels drets no limiten
o amaguen o coarten els deures que totes les persones tenen en aquest espai
urbà.
La Llei de Bases de Règim Local es modificà, per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre. En el dit text legal es recull un títol competencial, en virtut del qual
s'estableix que per a l'adequada ordenació de les relacions socials de
convivència d'interés local i de l'ús dels seus serveis, equipaments,
infraestructures, instal·lacions i espais públics, l’Ajuntament podrà, en defecte
de normativa sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar
sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Aplicació de l’Ordenança
Article 1. Àmbit d’aplicació objectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal. Serà d’aplicació a tots
els espais públics de la ciutat, als carrers, a les vies de circulació, a les voreres,
a les places, a les avingudes, als passatges, als parcs, jardins o zones verdes i
forestals, als ponts, als túnels i als passos subterranis, als aparcaments, les
fonts i els estanys, als edificis públics i als altres espais destinats a l’ús o al
servei públic de titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions,
el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats
en aquests.
2. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions,
instal·lacions, vehicles o elements que estiguen destinats a un ús o a un servei
públic de titularitat d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol
altra entitat o empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les
marquesines, les parades d’autobusos, o d’autocar, les tanques, els senyals de
trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de naturalesa similar. Quan
siga el cas, l’Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb
els titulars dels esmentats espais, construccions, instal·lacions, vehicles o
elements a fi de dotar de la cobertura jurídica necessària la intervenció
municipal.
3. L’Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions
i els béns de titularitat privada quan des d’ells es realitzen conductes o activitats
que afecten o puguen afectar negativament la convivència i el civisme als
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espais, instal·lacions i elements assenyalats en els apartats anteriors, o quan el
descuit o la manca d’un adequat manteniment per part dels seus propietaris,
arrendataris o usuaris puga comportar igualment conseqüències negatives per
a la convivència o el civisme a l’espai públic.
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones, siga quina siga la seua
concreta situació jurídica administrativa.
2. Aquesta Ordenança és igualment aplicable a les conductes realitzades per
les persones menors d’edat, en els termes i amb les conseqüències previstes
en la Ordenança i en la resta de l’ordenament jurídic. En els supòsits en què
així s’haja previst en normativa expressament, les persones responsables de la
seua guarda i custodia també podran ser considerats responsables de les
infraccions comeses pels menors quan concórrega, per part d'aquells, culpa o
negligència.
3. Així mateix, de manera expressa en l'Ordenança, aquesta també serà
aplicable a les persones organitzadores d'actes públics.
4. Als efectes, el veïnat, està obligat a complir les obligacions que prescriuen
les lleis i les ordenances i reglaments municipals, així com les disposicions de
l'Alcaldia.
Capítol. II. Foment de la convivència
Article 3. Mesures per fomentar la convivència
1. L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el
civisme que siguen necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds
de les persones s’adeqüen als estàndards mínims i normes bàsiques de
convivència amb l’objectiu de garantir un clima de civisme necessari i de
millorar la qualitat de vida a l’espai públic.
2. Concretament, i sens perjudici de les altres actuacions que es puguen
acordar, l’Ajuntament:
a) Desplegarà campanyes informatives de comunicació que siguen
necessàries, amb la intensitat i durada oportuna per fer arribar a les comunitats
o col·lectius específics, la necessitat de garantir i fomentar la convivència i de
respectar els drets dels altres i el propi espai públic.
b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència,
fomentar el acords i evitar l’exercici de la ciutadania irresponsable. Amb
aquesta finalitat, l’Ajuntament realitzarà tasques de mediació en els conflictes
que puguen generar-se pels usos diversos en un mateix espai públic.
c) Així mateix estimularà el comportament solidari de les persones als espais
públics per tal que donen ajuda a les persones que la necessiten per transitar o
orientar-se, que hagen patit accidents, o que es troben en circumstàncies
similars. Es fomentaran també altres actituds de solidaritat que contribuïsquen
que la ciutat siga més amable i acollidora, especialment amb aquelles persones
que més ho necessiten.
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d) Impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el civisme
especialment destinades a infants, adolescents i joves de la ciutat, mitjançant el
desenvolupament de programes específics.
e) Promourà el respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d’evitar actituds
contràries a la dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment
de naturalesa xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.
f) Impulsarà la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions
ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de
qualsevol altre índole per tal de fomentar entre els membres llur col·laboració
activa amb les campanyes i iniciatives diverses a favor de la convivència i el
civisme a la ciutat, així com per donar a conéixer i fomentar el respecte a les
seues normes bàsiques.
3. El Plenari de l’Ajuntament podrà considerar l’oportunitat i conveniència de la
constitució de Consells de barri, amb la finalitat d’obtindre una major informació
i participació ciutadana, i potenciar el diàleg entre el veïnat i l’Ajuntament.
4. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s’impulsen o es
realitzen des de l’Ajuntament per fomentar la convivència i el civisme a la ciutat,
i sempre que es considere necessari en atenció a les persones destinatàries i a
la seva pròpia finalitat, les esmentades actuacions municipals podran adaptarse a les circumstàncies lingüístiques, culturals, socials, religioses o de
qualsevol altra índole de les persones a les quals vagen destinades a fi que
aquests puguen comprendre adequadament els missatges i assumir com a
propis els valors de convivència i civisme.
Article 4. Voluntariat i associacionisme
1. L’Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació adreçades a
aquelles persones o entitats o associacions que vulguen col·laborar en la
realització de les actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el
manteniment del civisme i la convivència a la ciutat.
2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l’Ajuntament amb les
associacions veïnals i les altres associacions i entitats ciutadanes que pels
seus objectes o finalitat, tradició, arrelament a la ciutat, experiència,
coneixements o altres circumstàncies més puguen contribuir al foment de la
convivència i el civisme.
Article 5. Suport a persones afectades per actes contraris a la convivència
1. L’Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques
o privades, que s'hagen vist afectades o lesionades per actuacions contràries a
la convivència i al civisme, informant-los dels mitjans de defensa dels seu drets
i interessos.
2. Quan la conducta atempte greument la convivència ciutadana, l’Ajuntament,
si s'escau, es personarà, en la condició que corresponga segons la legislació
processal vigent, en les causes obertes en els jutjats i tribunals.
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Article 6. Col·laboració persones estrangeres al foment de la convivència
1. L'Ajuntament promourà la col·laboració de les persones veïnes estrangeres
en el foment de la convivència i el civisme, promovent l’associacionisme i la
participació.
2. Quan siga el cas, als efectes de la sol·licitud del permís de residència
excepcional previst en els articles 45. 2 b) i 46.2 c) del Reial Decret 2393/2004,
de 30 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000,
d'11 de gener de 2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seua integració social, l'Ajuntament, a petició de la persona sol·licitant, i en
reconeixement d'aquella col·laboració, la farà constar en el corresponent
informe d'arrelament.
3. Igualment, d'acord amb allò que preveu la legislació, quan la col·laboració de
la persona estrangera a favor de la convivència i el civisme a la ciutat siga
d'una especial intensitat i eficàcia, l’Ajuntament, a instància d'aquella, i a
efectes que puga sol·licitar l'autorització de residència temporal i excepcional a
la qual es refereix l’esmentat article, podrà fer constar aquesta col·laboració en
l'informe corresponent.
TÍTOL II. SOBRE LES CONDUCTES A L’ESPAI PÚBLIC
Capítol I. De les activitats en la via pública
Article 7. Objecte
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la
salut pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció del
personal menor d’edat, el dret al descans i tranquil·litat del veïnat, el dret a
gaudir d’un espai públic net i no degradat, l’ordenada utilització de la via pública
i la garantia de la seguretat pública.
Article 8. Tipificació de les infraccions
1. Seran infraccions lleus
a) Circular amb bicicleta fora de la calçada o dels carrils-bici, sense perjudici, si
és el cas, de l'aplicació de la normativa de seguretat viària, o amb patins fora
dels llocs expressament autoritzats.
b) Accedir a les fonts públiques o als llacs, llacunes o estanys dels parcs, o
banyar-se en aquests espais.
c) Estendre o exposar robes, peces de roba o elements domèstics en balcons,
finestres, baranes, terrasses exteriors o paraments d'edificis situats cap a la via
pública o quan siguen visibles des d'aquesta, llevat de les excepcions previstes
en esta ordenança.
d) L'evacuació d'aigües residuals procedents del funcionament dels aparells
d'aire condicionat directament als balcons de pisos inferiors o a la via pública.
2. Constitueixen infraccions greus:
a) Entrar o romandre en els edificis i instal·lacions públiques en zones no
autoritzades o fora del seu horari d'utilització o obertura.
b) Partir llenya; encendre foc; tirar aigües brutes i evacuar necessitats
fisiològiques en la via pública.
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c) Exercir oficis o treballs, canviar l'oli o altres líquids dels vehicles o llavar-los,
realitzar reparacions o tasques de manteniment de qualsevol classe en la via
pública que la puguen embrutar.
d) Tirar objectes o productes que embruten les aigües de les fonts, estanys,
llacs o llacunes.
e) Fer malany al mobiliari urbà, així com la utilització d’aquest amb fins
particulars, que impedisquen o obstaculitzen l’ús públic, inclosa la modificació
de la ubicació original; la utilització no autoritzada per l'Ajuntament de les
boques de reg i de manera indeguda de les fonts públiques; la utilització
indeguda o el canvi de la ubicació dels contenidors de residus, excepte
autorització expressa de l'Ajuntament.
f) Pintar, escriure o embrutar els béns d'ornament o d’utilitat pública, així com
escampar o tirar papers propagandístics o semblants; col·locar cartells fora dels
llocs autoritzats, llevat de les excepcions anomenades en l'ordenança i fer
pintades sense autorització expressa de l'Ajuntament, sobretot les que
atempten contra la dignitat de les persones, pel seu caràcter d’ètnia, religiós o
de creences.
g) Molestar alterant el descans del veïnat a conseqüència de sorolls o l'exercici
de qualsevol activitat en espais públics o privats.
h) Cometre tres faltes lleus en el termini de dotze mesos.
3. Constitueixen infraccions molt greus:
a) Els actes que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecte
de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets
legítims d'altres persones, al normal exercici d'activitats de qualsevol classe
d’acord amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornament públics, sempre
que es tracte de conductes no regulades en els tipus previstos en l'article IV de
la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat
Ciutadana.
b) L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o altres persones amb
dret a la utilització.
c) L'impediment o la greu i rellevant obstrucció al funcionament normal d'un
servei públic.
d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipament, infraestructures,
instal·lacions o elements d'un servei públic.
e) L'impediment de l'ús d'un espai públic per una altra o altres persones amb
dret a la utilització.
f) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais públics o de qualsevol de
les seues instal·lacions i elements, siguen mobles o immobles, no derivats
d'alteracions de la seguretat ciutadana.
g) Col·locar en la via pública objectes que obstruïsquen greument el trànsit de
vianants i rodat, i sense perjudici de l'aplicació, si és el cas, de la normativa de
seguretat viària i/o urbanística.
h) Col·locar tests o altres objectes que pogueren suposar risc per als transeünts
en els ampits de les finestres o balcons, quan aquests no tinguen la protecció
adequada.
i) Cometre tres faltes greus en el termini de dotze mesos.
Article 9. Règim de Sancions
D’acord amb les disposicions de la Llei de Regim Local en el seu article 141:
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1. Els fets descrits en l'article anterior que siguen constitutius d'infracció lleu,
seran sancionats amb una multa de fins a 500 euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb una multa des de 500,01 fins a
1.000 euros.
3. Quan les infraccions precedents siguen molt greus o es realitzen sobre
monuments o edificis, amb una multa de 1.000,01 a 2.000 euros.
Article 10. Consum de begudes a l’espai públic
1. No estarà permés el consum de begudes alcohòliques en els espais públics
fora dels llocs autoritzats quan puga causar molèsties a les persones, llevat de
les situacions atorgades en casos puntuals.
2. Queda prohibit el consum de begudes alcohòliques quan altere de manera
anormal la convivència ciutadana. La dita alteració es produeix quan, es
presente alguna de les característiques següents:
a) Per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es puga fer de
forma massiva per grups de persones o cride l’atenció l’aglomeració excessiva.
b) Com a resultat de l’acció del consum, es puga deteriorar la tranquil·litat de
l’entorn o provocar situacions d’insalubritat.
c) El consum es manifeste de forma denigrant per a les persones vianants o
altres usuaris de l’espai públic.
d) Quan done lloc a l’afluència de menors o a la presència d’infants i
adolescents.
3. Les persones organitzadores de qualsevol acte públic de naturalesa cultural,
lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altre autoritzat, vetllaran perquè no es
produïsquen durant la celebració les conductes descrites en els apartats
anteriors. Si amb motiu d’aquests actes es realitzen les conductes descrites en
els apartats anteriors, qui ho haja organitzat ho comunicaran immediatament
als agents de l'autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària de les persones
guardadores i vigilants per les accions de les persones menors d’edat, també
seran responsables directes i solidàries de les infraccions comeses per les
persones menors d’edat, sempre que conste culpa o negligència per la seua
part.
5. Tot recipient de beguda ha de ser depositat en els contenidors corresponents
i, en el seu cas, en les papereres situades a l'espai públic. Queda prohibit
llançar al terra o depositar a la via pública recipients de begudes com llaunes,
ampolles, gots, o qualsevol altre objecte
Article 11. Règim de sancions en consum de begudes
D’acord amb el que disposa l’article 141 de la Llei de Règim Local
1. La realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent
serà constitutiva d'una infracció lleu i se sancionarà amb una multa de fins a
300 euros.
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2. La realització de la conducta descrita en l’apartat 5 de l’article precedent serà
constitutiva d’infracció lleu i es sancionarà amb una multa de 301 a 500 euros.
3. Constitueix infracció greu, i se sancionarà amb una multa de 501 a 800
euros, la conducta prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a
l’apartat 2 de l’article precedent.
Article 12. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els policies retiraran i
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements
objecte de les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les
begudes alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts
immediatament per raons higienicosanitàries.
2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària de les persones que
tenen l’obligació de vigilar les persones menors d’edat, seran també
responsables directes i solidàries de les infraccions comeses pels dits menors,
sempre que conste culpa o negligència per la seua part.
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties
greus a les persones, els/les agents de l’autoritat, quan siga necessari, podran
acompanyar les persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o
d'atenció social corresponents o als domicilis particulars.
Capítol II. Mobiliari urbà i senyalització vial
Article 13. Instal·lació de mobiliari urbà, senyalització vial
1. Aquelles persones que siguen propietàries d'immobles hauran de permetre,
sempre que siga imprescindible i necessari, la instal·lació en la façana de punts
de llum de la xarxa d'enllumenat públic, senyalització viària o altres serveis
públics o comunitaris, així com de les instal·lacions necessàries per al seu
funcionament, quan per la dimensió de l'amplària de la vorera aquells no
puguen ser instal·lats directament sobre la dita vorera o en el subsòl.
2. Quan els propietaris afectats projecten la realització d'obres que afecten les
instal·lacions dels mencionats serveis, haurà de posar-se en contacte amb
l'Ajuntament o l'empresa adjudicatària del contracte de manteniment a fi que
aquesta, i a càrrec de les persones propietàries, adopte totes les mesures que
resulten necessàries.
Article 14. Normes d'utilització
1. Totes les persones estan obligades a respectar el mobiliari urbà i les
instal·lacions complementàries, com ara estàtues, fonts, senyals, papereres i la
resta d'elements destinats al seu embelliment, seguretat o utilitat, abstenint-se
de qualsevol acte que els puga fer malbé, o embrutar.
2. Les persones usuàries de les instal·lacions públiques i zones recreatives,
jardins i parcs de la localitat, hauran de respectar els animals i les plantes;
evitar qualsevol classe de desperfectes i brutícies; atendre les indicacions
contingudes en els rètols i avisos, i aquelles que els puguen formular la policia
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local o el personal dels serveis municipals competents en la guàrdia, custòdia i
manteniment.
3. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús
del mobiliari urbà que generen situacions de risc o perill per a la salut i la
integritat física de les persones o els béns.
4. Les persones organitzadores de qualsevol acte públic de naturalesa cultural,
lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es
produïsquen, durant la celebració, les conductes descrites anteriorment. Si amb
motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen en l'espai públic les conductes
descrites, les persones organitzadores dels actes ho hauran de comunicar
immediatament als agents de l'autoritat i assumir la responsabilitat pertinent.
5. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares i les
altres persones guardadores, per les accions dels menors d’edat, seran també
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors
d’edat, sempre que hi conste culpa o negligència per part d'aquells.
Article 15. Règim de sancions
1. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat
ciutadana, les conductes descrites a l’apartat 3 de l’article precedent són
constitutives d’infracció molt greu, i seran sancionades amb una multa de
1.000,01 a 3.000 euros.
2. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat
ciutadana, els actes de deteriorament greu de destrosses dels espais públics o
les seues instal·lacions o elements seran constitutius d’infracció greu, i se
sancionaran amb una multa de 750,01 a 1.500 euros.
Article 16. Intervencions específiques
1. Les persones interessades en la instal·lació en la via pública de qualsevol
tipus de tanques publicitàries, senyals informatius comercials, industrials o
màquines expenedores, de reserva d'espai o pas, o elements de mobiliari urbà,
hauran de comptar amb la preceptiva autorització municipal que establirà els
requisits i condicions d'instal·lació. Els elements descrits instal·lats en la via
pública sense autorització municipal, podran ser retirats pels serveis
municipals, i en repercutirà posteriorment el cost sobre el responsable de la dita
instal·lació, sense perjudici de l'aplicació del procediment sancionador que
corresponga.
2. Tractant-se la persona infractora d’una persona menor d’edat, es practicaran
les diligències necessàries per comprovar si hi concorre, indiciàriament, la
culpa d’eixa persona menor i en eixe cas els pares o mares, o persones que
tinguen atribuïda la seua custòdia i vigilància, seran responsables directes i
solidàries de les infraccions i a l’objecte de procedir, també, a la seua denúncia.
Capítol III. Dels jocs en la via pública
Article 17. Normes de conducta
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1. Es prohibeix la pràctica de jocs en l’espai públic que causen molèsties al
veïnat i vianants.
2. Està especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres
objectes que puguen posar en perill la integritat física de les persones usuàries
de l’espai públic, així com la integritat dels béns, instal·lacions o serveis, públics
o privats.
3. No està permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb patins o
monopatins fora de les àrees destinades a l’efecte.
Article 18. Règim de Sancions
1. Les persones que siguen agents de l'autoritat es limitaran a recordar a
aquestes persones que les pràctiques estan prohibides per la present
ordenança. Si la persona persisteix en la seua actitud, podrà ser sancionada
d'acord amb l'apartat següent.
2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada
infracció lleu i sancionada amb una multa de fins a 750 euros.
3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb
una multa de 750,01 a 1.500 euros:
a) La pràctica de jocs que comporten un risc rellevant per a la seguretat de les
persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o
monopatins per voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà
per a la pràctica del monopatí, patins o similars quan els posen en perill de
deteriorament.
Article 19. Intervencions específiques
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs en l’espai públic,
la policia local procedirà a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.
2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l'apartat segon de
l'article anterior, la policia intervindrà ad cautelam el joc, monopatí, patí o
similar amb el qual s'haja produït la conducta.
Capítol IV. Degradació visual de l'entorn urbà
Article 20. Fonaments de la regulació
1. Totes les persones tenen dret a gaudir del paisatge urbà de la ciutat en
perfectes condicions visuals, i al mateix temps el correlatiu deure de mantindre’l
en condicions de neteja, polidesa i ornat.
2. Els grafits, les pintades i d'altres conductes d'embrutiment, no sols devaluen
el patrimoni públic o privat, sinó que a més provoquen una degradació visual de
l'entorn, tot afectant la qualitat de vida dels veïns o veïnes i visitants.
3. El deure d'abstindre’s d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu
fonament per evitar la contaminació visual, i és independent i per tant
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compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del
patrimoni, tant públic com privat.
4. D’acord amb les normes urbanístiques, tot el veïnat té l’obligació de matindre
neta i amb decor la façana de la casa de la seua propietat. En cas contrari,
l’Ajuntament aplicarà les normes adients.
Secció 1: Grafits, pintades i altres
Article 21. Normes de conducta
1. Està prohibit realitzar tota classe de grafit, pintada, taca, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o
bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a
l'interior o l'exterior d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei
públic i instal·lacions en general, inclosos el transport públic, els equipaments,
el mobiliari urbà, els arbres, jardins i les vies públiques en general, i la resta
d’elements descrits d’aquesta Ordenança. Queden exclosos els murals artístics
que es realitzen amb l’autorització del propietari o amb l’autorització municipal.
2. Quan el grafit o pintada es realitze en un bé privat que es trobe instal·lat de
manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, també,
l'autorització expressa de l'Ajuntament.
3. Les persones organitzadores de qualsevol acte públic de naturalesa cultural,
festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es
produïsquen, durant la seua celebració, conductes de degradació visual de
l'espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es produeixen les
conductes descrites en l'apartat primer d’aquest article, les persones que
organitzen els actes ho hauran de comunicar immediatament als agents de
l'autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o
responsables de la seua vigilància i custodia, seran també responsables
directes i solidàries de les infraccions descrites en aquest article comeses pels
menors que es troben sota la seua tutela, sempre que siga culpa o negligència
per la seua part.
Article 22. Règim de Sancions
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la
consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb una multa de 120 a 750
euros, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb una multa de
750,01 a 1.500 euros, les pintades o els grafits que es realitzen:
a) En els elements del transport, ja siguen de titularitat pública o privada, i, en
el primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les
marquesines i els altres elements instal·lats als espais públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics.
c) En les façanes dels immobles, públics o privats, confrontats llevat que
l'extensió de la pintada o el grafit siga quasi inapreciable.
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d) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del
mobiliari urbà, quan comporte la inutilització o pèrdua total o parcial de la
funcionalitat de l'element.
3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb
una multa de 1.500,01 a 3.000 euros, quan ho siga a l'espai urbà en realitzarse sobre monuments o edificis catalogats.
Article 23. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, les persones agents de
l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé
afectat fóra possible la neteja i restitució immediata a l’estat anterior, els/les
agents de l’autoritat comminaran personalment la persona infractora que en
procedisca a la neteja, sense perjudici de les sancions que corresponguen per
la infracció comesa.
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per
la infracció, en càrrec de la persona o persones responsables i sense perjudici
de la imposició de les sancions corresponents.
4. Tractant-se les persones infractores de menors d’edat, es faran els tràmits
adients i necessaris per comprovar si concorren les circumstàncies que fan
responsables els pares, mares o responsables de la seua vigilància i custòdia.
5. Quan el grafit o la pintada puguen ser constitutius de la infracció patrimonial
prevista en l'article 626 del Codi Penal, els/les agents de l'autoritat ho posaran
en coneixement de l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la
continuació de l'expedient sancionador.
Secció 2. Pancartes, cartells i altres
Article 24. Normes de conducta
1. La col·locació de cartells, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d'efectuar-se
únicament en els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat
municipal. Està prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i
instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el
mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament. En el seu
cas, s’aplicaran les prescripcions de les Ordenances especifiques i adients.
2. Igualment, caldrà l’autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del/de
la titular del bé afectat, quan el cartell o la pancarta s'instal·le en un bé privat si
vola sobre l'espai públic, excloses les pancartes en balcons i altres obertures.
3. Els/les titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels
elements instal·lats i de reposar els elements a l’estat anterior, d'acord amb les
indicacions dels serveis municipals.
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4. Es prohibeix arrancar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i
objectes similars.
5. Està prohibit escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat
comercial o qualsevol material similar a la via pública o als espais públics.
6. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no han de deixar
propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis 1.
7. Les persones físiques o jurídiques que promoguen la contractació o difusió
del missatge respondran directament i solidàriament de les infraccions
precedents amb els autors materials del fet.
Article 25. Règim de Sancions
1. Els fets descrits en l'article anterior seran constitutius d'infracció lleu, i
sancionats amb una multa de fins a 500 euros.
2. Tindran, no obstant, la consideració d'infraccions greus la col·locació de
cartells, pancartes o adhesius en edificis i instal·lacions municipals, en el
mobiliari urbà o natural, i en general, en tots aquells elements que, situats a
l'espai públic, estiguen destinats a prestar serveis específics a la ciutadania. En
aquests casos, la infracció serà sancionada amb una multa de 500,01 a 1.000
euros.
3. Quan les infraccions precedents es realitzen sobre monuments o edificis
amb catalogació especial, tindran la consideració de molt greus, i seran
sancionades amb una multa de 1.000,01 a 3.000 euros. Tindrà la mateixa
consideració i serà el mateix import de la multa quan la col·locació de cartells,
pancartes o adhesius es faça en senyals de trànsit que impossibilite una
correcta visió per part dels conductors o vianants.
Article 26. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els/les agents de l'autoritat
retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.
2. Igualment, comminaran personalment la persona infractora que procedisca a
retirar el material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sense perjudici
de les sancions que corresponga imposar per la infracció comesa.
3. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de
propaganda o publicitat en càrrec a la persona responsable.
Secció 3. Visualització dels elements domèstics i altres a la via pública
Article 27. Estesa de robes i exposició d'elements domèstics
1. Es prohibeix l’estesa o exposició de robes, peces de roba i elements
domèstics en balcons, finestres, baranes, terrasses exteriors o paraments
d'edificis situats cap a la via pública o quan siguen visibles des d'aquesta. Les
robes que s'assequen en els patis de llums es col·locaran de manera que no
1
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impedisquen l'entrada de llum en les habitatges d’altre veïnat i prou
escorregudes per a evitar mullar la roba d’altres bugades. Excepcionalment, i
sempre que es tracte d'edificis que per l’estructura i distribució no disposen de
cel obert o un altre lloc destinat originàriament a ser utilitzat com a estenedor,
es permetrà assecar robes en l'interior dels balcons.
2. Es prohibeix la col·locació de tests o qualssevol altres objectes que pogueren
suposar riscos per a les persones transeünts en els ampits de les finestres o
balcons, quan aquestes no tinguen la protecció i seguretat adequada.
3. Es prohibeix l'evacuació d'aigües residuals procedents del funcionament dels
aparells d'aire condicionat directament als balcons de pisos inferiors o a la via
pública.
Article 28. Infraccions
1. Constitueixen infraccions lleus:
a) Sacsar estores pels balcons o finestres a la via pública.
b) Regar plantes i tests provocant molèsties als veïns.
c) Exposar robes o elements domèstics als balcons, finestres, baranes o
paraments exteriors situats cap a la via pública o siguen visibles des d’aquesta.
Article 29. Regim de sancions
Els fets descrits constitueixen infraccions lleus que podran ser sancionats fins a
500 euros.
Secció 4. Sobre la neteja dels espais públics
Article 30. Objecte i normes generals
1. El present títol té com a objecte regular les activitats dirigides a la neteja dels
espais urbans.
2. Es consideren com a residus urbans o municipals els definits en la normativa
vigent.
3. La neteja de la xarxa viària pública i l'arreplega dels residus procedents
d’aquesta la realitzaran els serveis municipals amb la freqüència necessària
que determine la concessió de la prestació del servei.
Article 31. Persones obligades a la neteja i execució forçosa
1. Si el veïnat té l’obligació de no embrutar el carrer o espai públic,
correspondrà a les persones titulars dels locals de negocis ubicats en planta
baixa la neteja de la vorera que corresponga a la seua part de façana.
2. La neteja dels carrers que no siguen de domini públic haurà de dur-se a
terme per la propietat, així com els patis de llums, patis interiors, les zones
comunes, etc.
3. Davant de l'incompliment de les obligacions de neteja exposades
anteriorment i amb independència de les sancions a què haguera lloc,
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l'Ajuntament podrà requerir a la propietat la seua realització a través del
procediment d'execució forçosa.
4. Transcorregut el termini marcat sense executar allò ordenat, la neteja es
durà a terme per l'Ajuntament a càrrec dels obligats a través del procediment
d'execució subsidiària.
Article 32. Quioscos, terrasses i altres activitats d'oci
1. Les persones que estiguen al capdavant de quioscos o llocs autoritzats en la
via pública estan obligats a mantindre net l'espai en què desenvolupen
l’activitat i les seues proximitats, durant tot l'horari en què la realitzen i deixar-lo
net una vegada finalitzada aquesta.
2. La mateixa obligació correspon als/les titulars de cafés, bars, quant a la
superfície que s'ocupe amb vetlladors, cadires, etc., incloent la vorera
corresponent a la totalitat de la longitud de la façana.
3. Els/les titulars dels establiments hauran d'instal·lar pel seu compte i càrrec
les papereres necessàries per a afavorir l'arreplega dels residus que generen
les activitats respectives.
Article 33. Neteja d'aparadors i altres elements
1. Quan es realitze la neteja d'aparadors, portes, marquesines, etcètera,
d'establiments comercials, s’han de prendre les precaucions pertinents per a no
causar molèsties als/les vianants ni embrutar la via pública, retirant-ne els
residus resultants.
2. Les mateixes precaucions hauran d'adoptar-se per a la neteja de balcons i
terrasses
Article 34. Cartells i anuncis en les façanes
1. Únicament es permetrà la col·locació de cartells i anuncis que estiguen
autoritzats a través de la preceptiva llicència municipal.
2. L'Ajuntament disposarà d'espais reservats per a la seua utilització com a
suports publicitaris per les entitats polítiques i socials.
Article 35. Infraccions
1. Constituïxen infraccions lleus:
a) No complir ocasionalment les obligacions de neteja de la part de la via o
zona que els corresponga, establides per als titulars de quioscos, llocs,
terrasses, vetladors, etc.
b) No posar les degudes precaucions per a evitar embrutar la via pública, i no
causar molèsties als vianants al realitzar la neteja d'aparadors, portes,
marquesines, etcètera, d'establiments comercials.
c) No mantindre netes les parets i façanes de qualsevol tipus de cartell o anunci
que no estiga autoritzat, per la propietat o titularitat dels immobles.
2. Constitueixen infraccions greus:
a ) No complir reiteradament les obligacions de neteja de la part de la via que
els corresponga, establides per a la propietat dels edificis o locals.
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b) No complir reiteradament les obligacions de neteja de la part de la via o zona
que els corresponga, establides per als/les titulars de quioscos, llocs, terrasses
vetladors, etcètera.
c) Cometre tres faltes lleus en el termini de dotze mesos.
Article 36. Infraccions
1. La conducta descrita es constitutiva d’infracció lleu, i se sancionarà amb
multa de fins a 300 euros.
2. La infracció greu, serà sancionada amb multa de 300,01 a 1.000 euros.
Secció 5. Dels residus
Article 37. Arreplega de residus urbans
1. L'arreplega de residus urbans o municipals serà efectuada pels serveis
municipals, amb la freqüència i horari necessaris, donant-se la publicitat
necessària per a coneixement dels veïns.
2. Cap persona física o jurídica podrà dedicar-se a l'arreplega, transport i/o
recuperació dels residus urbans sense la prèvia concessió o autorització
municipal.
Article 38. Residus domiciliaris
1. Es consideren residus domiciliaris els que procedeixen de la normal activitat
domèstica, i aquells assimilables en aplicació de la normativa vigent.
2. L'Ajuntament disposarà, distribuïts per determinades zones, contenidors
específics per a l’arreplega selectiva, facilitant la recuperació dels residus,
complint a la legislació específica.
Article 39. Depòsit dels residus
1. Els residus domiciliaris i assimilables a urbans autoritzats es depositaran en
els horaris establits i, en els llocs, recipients i contenidors disposats per
l'Ajuntament per aquest fi, amb obligació expressa per part dels veïns i
comerciants, a plegar i introduir les caixes de cartó en els contenidors
apropiats.
2. En els supòsits que el seu volum ho faça necessari, en el cas de les caixes
de cartó i altres envasos, haurà de produir-se la gestió directa per part del
productor a costa seua.
3. El veïnat haurà de fer bon ús dels contenidors, depositant exclusivament els
residus sòlids urbans, excloent-ne líquids, runes, efectes, animals morts,
etcètera, i materials en combustió.
4. Els residus es depositaran en el contenidor, en cas que existisquen prop, en
bosses de plàstics, hermèticament tancades, tot aprofitant la seua capacitat, i
es trencaran els objectes que siga possible abans de depositar-los.
5. A excepció d'aquells que són propis, cap tipus de residus podrà ser evacuat
a través de la xarxa del clavegueram.
Article 40. Residus comercials i industrials
1. En mercats, supermercats, bars, restaurants, etcètera, la retirada dels
residus s'establirà de manera especial, i els seus titulars estaran a la neteja de
les zones afectades.
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2. Les persones i empreses productores o posseïdores de residus industrials
estan obligades a realitzar totes les operacions de gestió que regule la
legislació vigent per a cada tipus de residus.
3. Quan així procedisca pel volum o tipus de residu, la propietat o titularitat de
les indústries estarà obligada a gestionar els seus residus assimilables a
urbans, per si mateixos i a costa seua.
Article 41. Terres i runes
1. Els residus de construcció i demolició hauran de ser gestionats pels
responsables productors d’aquestos, d'acord amb la normativa vigent.
2. Els transportistes dels residus de demolició i construcció estan obligats a
obtindre les llicències que corresponguen, així com els permisos per a la
producció, transport i eliminació d'aquests i, si no ho fan, els uns i els altres
incorreran en responsabilitat.
3. No podran quedar acumulats en la via pública els materials utilitzats en les
reparacions xicotestes o en la construcció d'edificis.
Article 42. Mobles, efectes i objectes inútils
1. Es prohibeix depositar en els espais públics mobles i objectes inútils, excepte
en els llocs, dates i horaris autoritzats per l'Ajuntament.
2. L’arreplega de mobles i objectes inútils, ho serà d’acord al que es dispose en
el plec de condicions de la concessió d’arreplega.
3. Inclòs en els dits llocs i moments, quan la quantitat de residus a depositar
així ho siga convenient, segons la valoració realitzada pels serveis municipals,
el depòsit haurà de realitzar-se per les persones interessades pels seus propis
mitjans i a costa seua.
Article 43. Residus vegetals
1. Les restes vegetals de l'atenció de jardins generats per particulars, sempre
que suposen poca quantitat, podran ser depositats en els llocs, recipients i
contenidors destinats als residus sòlids urbans, i de forma anàloga a aquests.
2. Les restes de desbrossaments, podes, segues, etcètera, de gran volum,
hauran de comunicar-se abans de la seua producció als serveis municipals,
que indicaran el procediment d'eliminació, o en cas de ser possible, depositarse en bosses perfectament tancades.
3. Els/les generadors/res de residus vegetals, que ho siguen de forma habitual i
significativa, hauran de disposar de contenidors adequats, i queden obligats a
depositar-los i a retirar-los dels llocs indicats per l'Ajuntament.
Article 44. Animals morts
1. Es prohibeix abandonar en les vies o llocs públics cadàvers d'animals, així
com tirar-los als contenidors destinats a la recepció de residus, incinerar-los o
soterrar-los en qualsevol lloc, fora dels llocs expressament autoritzats.
2. Quan es produïsca la mort d'un animal domèstic, el seu propietari o
propietària haurà de comunicar amb els serveis tècnics, que li donaran, en
cada cas, les indicacions oportunes perquè l'arreplega, el transport i l’eliminació
del cadàver es produïsca en les condicions higièniques adequades i segons el
que estableix la legislació vigent.
Article 45. Excrements de persones i d'animals
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1. Es prohibeix fer necessitats fisiològiques, com ara, orinar, escopir i altres
anàlogues i similars, en qualsevol dels espais públics definits en aquesta
ordenança com a àmbit d’aplicació objectiva d’aquesta, llevat de les
instal·lacions o elements que estiguen destinats especialment a la realització
d’aquelles necessitats. En el cas dels animals s’aplicarà l’ordenança especifica.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan
es realitza en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per
menors, o monuments o edificis de catalogació especial, o edificis institucionals
o administratius.
3. Les persones que acompanyen els seus animals estan obligades a
arreplegar els excrements que depositen en qualsevol lloc de les vies,
escocells dels arbres o llocs públics i, de manera especial, en zones d'estada o
pas.
4. Quan els excrements dels animals queden depositats en les voreres,
passeigs, jardins i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants,
hauran de ser arreplegats pels propietaris, o persones que els condueixen i
depositats en un contenidor de fem, tancats en una bossa de plàstic.
Article 46 . Altres residus
1. Els residus generats en el terme municipal, que no tinguen la consideració
d'urbans o municipals, hauran de ser gestionats pels seus responsables,
atenent a la normativa legal que corresponga en cada cas.
2. En aquests supòsits correspondrà a l'Ajuntament realitzar les inspeccions
oportunes i denunciar les infraccions que s'observen.
Article 47. Infraccions
1 .Constitueixen infraccions lleus:
a) Depositar residus domiciliaris i assimilables a urbans sense respectar els
horaris establits.
b) No netejar les zones d'arreplega de residus els titulars de mercats, galeries
d'alimentació, supermercats, bars, restaurants, i similars.
2. Constitueixen infraccions greus:
a) Depositar els residus domiciliaris o assimilables a urbans fora dels llocs,
recipients i contenidors disposats per l'Ajuntament.
b) Depositar en els contenidors líquids, runes i/o efectes.
c) Depositar en els espais públics mobles i objectes inútils, fora dels llocs, dates
i horaris autoritzats per l'Ajuntament.
d) Evacuar qualsevol tipus de residu no autoritzat a través de la xarxa del
clavegueram.
e) Efectuar l'arreplega, el transport i/o la recuperació dels residus urbans sense
la prèvia concessió o autorització municipal.
f) Abandonar vehicles en les vies i llocs públics.
g) Depositar en els contenidors per a residus materials en combustió.
h) Abandonar en la via pública o en els contenidors les restes de podes,
segues, etcètera, de gran volum.
i) No realitzar els productors o posseïdors de residus industrials, les operacions
de gestió a què els obligue la legislació vigent per a cada tipus de residus, com
arreplega, transport, emmagatzematge, classificació, valoració o vigilància.
j) Depositar en les vies o llocs públics contenidors per a runes o material de
construcció, sense la preceptiva autorització municipal.
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k) Cometre tres faltes lleus en el termini de sis mesos.
Article 48. Règim de sancions
1. La conducta descrita constitutiva d’infracció lleu, i se sancionarà amb multa
de fins a 300 euros, tret que el fet constituïsca una infracció més greu.
2. La infracció greu, serà sancionada amb multa de 300,01 a 1.000 euros.
Capítol V. Dels paratges naturals, camins rurals i resta del terme
municipal
Article 49. Objecte
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció i el
respecte al medi ambient, com al dret a gaudir d’un espai públic o privat net i no
degradat, l’ordenada utilització dels paratges naturals (com per exemple la
Xopera i la Llacuna del Samaruc), els camins del terme, les séquies, els camins
rurals i la resta del terme municipal així com la garantia de la seguretat pública.
Article 50. Tipificació de les infraccions
1 .Constitueixen infraccions lleus:
a) L’entrada de vehicles de quatre rodes a les zones delimitades de la
Xopera, bé amb una tanca de travesses o per una senda.
b) No recollir els excrements dels animals domèstics en els paratges
protegits de la Xopera o la Llacuna del Samaruc i altres espais públics.
c) Entrar sense el permís corresponent a l’interior de la Llacuna del
Samaruc.
d) Produir danys al mobiliari i als arbres o plantes existents als parcs,
jardins i paratges naturals. Circular per jardins o parcs en cavalleries o
animals amb perill.
e) Provocar danys a les séquies del nostre terme.
f) Tirar les birlles del tabac sense estar degudament apagades, en zona de
camp o de jardí.
g) Fer foc en el terme municipal fora dels llocs expressament condicionats
a l’efecte, amb perill d’arbres i plantes.
h) Tirar o deixar el fem fora dels contenidors col·locats a l’efecte en el
terme.
i) Fer abocaments de deixalles d’obra, domèstics o similars a qualsevol
lloc del terme municipal, i no respectar les instruccions establides per al
mobiliari urbà.
j) Neteja de cotxes o caravanes en espais naturals o séquies.
k) Abandonar embalatges i objectes que provoquen contaminació en les
séquies .
2 .Constitueixen infraccions greus:
a) La reiteració de qualsevol de les anteriors infraccions al menys tres
vegades en un període d’un any.
b) Fer foc, no autoritzat, a la zona denominada Bosc de Ribera de la
Xopera.
c) Fer foc en el camp sense la autorització corresponent o lloc al efecte.
d) Produir danys als arbres del nostre terme municipal que tinguen la
condició d’arbres de protecció especial.
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3 .Constitueixen infraccions molt greus:
a) La reiteració de qualsevol de les anteriors infraccions al menys dues
vegades en un període d’un any o tallar arbres sense permís.
b) Tallar branques i esporgar arbres o plantes arbustives en espais públics
sense permís municipal
Article 51. Graduació de les sancions
1. Per a graduar les sancions, a més de les infraccions objectivament comeses,
es tindrà en compte d'acord al principi de proporcionalitat:
a) La intencionalitat
b) Els danys produïts als béns públics o privats
c) La reincidència en la comissió de faltes
d) El grau de participació en la comissió o omissió
e) La transcendència per a la convivència ciutadana
2. Tot considerant aquestos aspectes, quan es tracte d’infraccions lleus, podran
ser les sancions de fins a 600 euros, les infraccions greus de 601 a 1.000 euros
i les molt greus de 1.001 a 2000 euros.
3. La persona infractora sempre està obligada a reparar el dany causat.
TÍTOL III: DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Sobre col·laboració ciutadana
Article 52. Funcions de la policia local i les instruccions d’Alcaldia
1. En la seua condició de policia administrativa, la policia local, d’acord amb la
legislació que li és aplicable, és l’encarregada de vetlar pel compliment
d’aquesta ordenança, de denunciar les conductes que siguen contràries a
aquesta, i d’adoptar, en el seu cas, altres mesures d’aplicació.
2. Mitjançant resolució d’Alcaldia o acord de Plenari, com calga, es podran
regular qüestions que planteja l’aplicació d’aquesta ordenança.
Article 53. Col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. A efectes d’allò establit en l’apartat anterior, l’Ajuntament posarà els mitjans
necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de
col·laboració, qualsevol persona puga posar en coneixement de les autoritats
municipals els fets que hagen conegut que siguen contraris a la convivència
ciutadana o al civisme.
2. D’acord amb el que es preveu en la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció del
Menor, tots els ciutadans/nes tenen el deure de comunicar a les autoritats o
agents més pròxims qualsevol situació que detecten de risc o desemparament
d’un menor. Així mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que tinguen
coneixement que un/una menor no està escolaritzat o no assisteix al centre
escolar de manera habitual, han de posar-ho en coneixement dels/de les
agents més pròxims o de l’autoritat competent, a efectes que s’adopten les
mesures pertinents.
Article 54. Conductes obstruccionistes a les tasques de control
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1. Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots
els drets previstos a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes
següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de
l’Ajuntament.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació
requerida pels/per les funcionaris/es actuants en compliment de les seues
funcions.
c) Subministrar als funcionaris/es actuants, en compliment de les seues
tasques d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa,
inexacta, incompleta o que induïsca a error de manera explícita o implícita.
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o els seus agents.
2. Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en
l’apartat anterior són constitutives d’infracció molt greu, que serà sancionada
amb multa de 1.500 euros fins a 3.000 euros.
Article 55. Denúncies ciutadanes
1. Sens perjudici de l'existència d'altres persones interessades a part del
presumpte infractor/a, qualsevol persona, pot presentar denúncies per posar en
coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que puga ser
constitutiu d’una infracció establida en aquesta Ordenança.
2. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada,
l’instructor declararà confidencials les dades personals del denunciant, tot
garantint l’anonimat d’aquest en el transcurs de la tramitació de l’expedient
administratiu.
Article 56. Mesures de caràcter social
1. Quan el presumpte/a responsable de l’incompliment de l’Ordenança siga
indigent o presente altres mancances o necessitats d’assistència social o
d'atenció mèdica especials o urgents, els/les agents de l’autoritat que
intervinguen l'informaran de la possibilitat d'acudir als serveis socials o mèdics
corresponents i del lloc concret on ho poden fer.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i a l’únic objecte que la
persona puga rebre efectivament i com més aviat millor l'atenció social o
mèdica requerida, els/les agents de l'autoritat o altres serveis competents
podran acompanyar-lo/a als esmentats serveis.
3. Així mateix, sempre que això siga possible, els serveis municipals intentaran
tractar amb la família de la persona afectada per informar-la de la situació i la
resta de circumstàncies.
4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que
les mateixes foren dutes a terme per agents de l'autoritat, aquests n'informaran
als serveis municipals corresponents, a fi que aquests adopten les mesures
oportunes i, en facen el seguiment o, en el seu cas, posen l'assumpte en
coneixement de l'autoritat o administració competent.
Article 57. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones
infractores siguen no residents al terme municipal
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1. Les persones infractores no residents al terme municipal que assumeixen
d'entrada la seua culpabilitat podran fer efectives les sancions de multa per
l’import mínim que estiguera establit en aquesta Ordenança, d’acord amb la
seua gravetat.
2. Les persones denunciades no residents al terme municipal hauran de
comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, als efectes de
notificació, la seua identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i
l’adreça d’on s’estan allotjats. Els/les agents de l’autoritat podran comprovar en
tot moment si la direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta.
En el cas que aquesta identificació no fóra possible o no fóra correcta la
localització proporcionada, els/les agents de l'autoritat, a aquest objecte,
podran requerir la persona infractora que els acompanye a dependències
pròximes, en els termes previstes en les normes.
3. Quan la persona infractora no acredita la seua residència habitual en territori
espanyol, l’agent que formule la denúncia li oferirà la possibilitat de fer
immediatament efectiva la sanció, en els termes previstos anteriorment. Si la
sanció no fóra satisfeta, l’òrgan competent, mitjançant acord motivat, adoptarà
immediatament com a mesura cautelar l’ingrés d’una quantitat econòmica que
represente el mínim de la sanció econòmica prevista. Aquesta mesura
provisional serà notificada amb caràcter urgent a la direcció on aquella persona
estiga allotjada a la ciutat o a la localitat corresponent. En el supòsit que no es
procedisca a l’ingrés d’aquesta quantitat, se l’advertirà, si s'escau, que podria
incórrer en responsabilitat penal.
4. En el cas que les persones denunciades no residents al terme municipal
siguen estrangeres i no paguen la sanció en els termes descrits a l’apartat
anterior, una vegada hagen finalitzat el procediment mitjançant resolució, es
comunicarà a l'Ambaixada o Consolat corresponent i a la Delegació del Govern
la infracció, la identitat de la persona infractora i la sanció que resulte, als
efectes oportuns.
Article 58. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança
comeses per menors d'edat
1. D’acord amb al que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els
drets del/la menor, totes les mesures de les autoritats municipals que puguen
afectar els menors atendran principalment l’interés superior d'aquests. Així
mateix, en funció de la seua edat i maduresa, es garantirà el dret dels/de les
menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afecten i que les
seues opinions siguen tingudes en compte.
2. Quan les persones infractores siguen menors, i amb la finalitat de protegir els
drets de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran
substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara
l’assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre
tipus d’activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s’adoptaran de manera
motivada en funció del tipus d’infracció, i seran proporcionades a la sanció de la
conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà l’opinió dels pares o mares o
tutors o guardadors.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran
responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses
pels menors d'edat que depenguen d'ells/elles.
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4. Així mateix, en aquells casos en què es diga expressament en aquesta
Ordenança, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels
menors d’edat, sempre, en aquest cas, que hi haja culpa o negligència per part
seua.
5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica
obligatòria (educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors.
6. La policia local intervindrà en aquells supòsits en els quals els/les menors
d'edat transiten en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la
policia local sol·licitarà la seua identificació, indagarà quines són les
circumstàncies i els motius pels quals no és al centre d’ensenyament, i el
conduirà al seu domicili o al centre escolar on estiga inscrit/a, posant en tot cas
en coneixement dels pares o mares o responsables de la seua guarda i
custodia i de l'autoritat educativa competent, que el/la menor ha estat trobat
fora del centre educatiu en horari escolar.
7. Sense perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança,
es puguen acudir a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els
pares o mares i els guardadors/es seran responsables de la permanència dels
menors a la via pública i de la no assistència d’aquets als centres educatius. En
aquests casos, quan concorre culpa o negligència, els pares o mares i la resta
de responsables incorreran en una infracció lleu, i podran ser sancionats amb
una multa des de 100 fins a 750 euros, o en el seu cas acceptar les mesures
previstes a l'apartat 9 d'aquest article.
8. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o
eventual imposició d’una sanció a un/una menor serà també notificada als
pares o mares i a la resta de responsables.
9. Els pares o mares hauran d'assistir a les sessions d'atenció individualitzada
o cursos de formació que, en el seu cas, s'imposen com a alternativa a la
sanció pecuniària de les infraccions comeses pels/per les menors que
depenguen d'ells/elles.
Article 59. La Mediació
1. L'Ajuntament promourà especialment la mediació i la resolució alternativa
dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més
cohesionada.
2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguen comeses per menors,
i amb l’objectiu de protegir els interessos superiors d’aquests, s'establirà per
part de l'Ajuntament un sistema de mediació, que actuarà amb caràcter
voluntari respecte al procediment administratiu sancionador, amb personal
especialitzat, al qual seran cridats a comparéixer els/les menors
presumptament infractors/infractores, els seus pares i mares i altres
responsables, així com, si s'escau, les possibles víctimes o persones afectades
per les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança.
3. L’Ajuntament procedirà a designar mediadors/es que, en qualitat de terceres
persones neutrals, resoldran els conflictes de convivència ciutadana.
4. La mediació tindrà per objecte que el/la menor infractor/a siga conscient del
dany causat a la comunitat i perseguirà, després d’una negociació entre les
parts, un acord sobre les mesures de reparació que hauran d’adoptar-s’hi en
cada cas.
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5. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter voluntari,
a altres conductes i col·lectius específics. L'òrgan competent per resoldre
l'expedient sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la
persona infractora o dels serveis socials competents, reconduir el procediment
sancionador a un sistema de mediació, sempre que la dimensió retributiva de la
conducta infractora sigui més eficaç a través d'aquesta via.
Capítol II. Sobre el regim sancionador en general
Article 60. Règim de sancions
En general i pel que fa a les sancions s’estarà allò que disposen els articles
139, 140,141 de la Llei Reguladora de les Bases de Regim Local. Les
infraccions també tindran en compte el que està previst en la Llei 4, de 27-031989 Conservació dels Espais Naturals de la Flora i Fauna Silvestre i les seues
modificacions posteriors, en la llei de Generalitat Valenciana Forestal de 9 de
desembre de .1993 i el seu Reglament de 16 de maig de 1995 i la resta de
normativa aplicable.
2. Quan el caràcter de la infracció i/o els danys produïts a l'Ajuntament ho facen
convenient i amb la sol·licitud prèvia dels/les interessats/des, l'autoritat
municipal podrà resoldre, de conformitat amb els/les responsables la
substitució de la sanció i/o indemnització per treballs en benefici de la
comunitat.
3. Si les conductes sancionades hagueren causat danys o perjudicis a
l'Ajuntament, la resolució del procediment podrà declarar:
a) L'exigència a la persona infractora de la reposició al seu estat originari de la
situació alterada per la infracció.
b) La indemnització pels danys i perjudicis causats quan la seua quantia haja
quedat determinada durant el procediment.
4. Quan no concórreguen les circumstàncies previstes en la lletra b) de l'apartat
anterior, la indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà per
mitjà d'un procediment complementari, la resolució del qual serà
immediatament executiva. Aquest procediment serà susceptible de ser acabat
de manera convencional, però ni aquesta ni l'acceptació per l'infractor o
infractora de la resolució que poguera recaure implicarà el reconeixement
voluntari de la seua responsabilitat. La resolució del procediment posarà fi a la
via administrativa.
Article 61. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador de l'ordenança es regirà pel que estableix la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i en el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament de Procediment per a l'Exercici de la Potestat
Sancionadora.
2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per
l’administració de l’Ajuntament continga una sanció que, per la quantia de la
multa o pel seu caràcter, no siguen de competència municipal, l’Alcalde elevarà
l’expedient a l’òrgan corresponent de l’Administració que siga competent per
imposar la sanció que es proposa, de conformitat amb la legislació sectorial
aplicable.
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Article 62. La graduació general de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els
criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció
b) L’existència d’intencionalitat
c) La naturalesa dels perjudicis causats
d) La reincidència
e) La reiteració
f) La capacitat econòmica de la persona infractora
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comés en el termini d’un any més
d’una infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarada per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per
infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments
sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança.
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el
compliment de la sanció no resulte més beneficiosa per a la persona infractora
que el compliment de les normes infringides.
Article 63. Responsabilitat de les infraccions
En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no siga possible
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagen intervingut
en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
Article 64. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les
quals hi haja relació de causa efecte, s’imposarà només la sanció que resulte
més elevada.
2. Quan no es done la relació de causa efecte a la qual es refereix l’apartat
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que
s’aprecie identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit
s’aplicarà el règim que sancione amb major intensitat, gravetat o severitat la
conducta de què es tracte.
Article 65. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata
Les persones denunciades poden assumir la seua culpabilitat i conformitat
mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una reducció del 50% de
l'import màxim de la sanció si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del
procediment sancionador, o amb un reducció del 30% de l'import de la sanció
que aparega en el plec de càrrecs, o la proposta de resolució si el pagament es
fa efectiu abans de la resolució.
Article 66. Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs
1. L’Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives,
participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs en benefici de la
comunitat, excepte en les sancions tipificades com a molt greus.
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2. Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de caràcter
individual o col·lectiu, substituiran les sancions pecuniàries en aquells casos en
què així estiga previst. En cas de no assistència a les sessions formatives
procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la
infracció comesa.
3. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la
realització de treballs en benefici de la comunitat, seran adoptades amb el
consentiment previ de les persones interessades com a alternatives a les
sancions d’ordre pecuniari, tret que la llei impose el seu caràcter obligatori. En
el cas que es produïsca aquesta substitució, l’Ajuntament haurà de reparar els
danys causats llevat que el treball que realitze la persona sancionada
consistisca precisament en la reparació del dany produït.
4. Quan, d’acord amb allò que es preveu en aquesta Ordenança, s’adopte la
mediació com a alternativa al procediment sancionador, els acords de reparació
tindran com a objecte, principalment, les mesures alternatives previstes en
aquest article.
Article 67. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança puguen constituir
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que
corresponga els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la
incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors
pels mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà
produir-se quan siga ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins
aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via
judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció
administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades dins del procediment administratiu
sancionador, abans de la intervenció judicial, podran mantindre’s en vigor
mentres no recaiga pronunciament exprés, al respecte, de les autoritats
judicials, sense perjudici dels recursos que puga interposar el/les presumptes
infractors sobre l'establiment o vigència de les esmentades mesures
provisionals.
Article 68. Reparació de danys
1. La imposició de les sancions que corresponguen per l'incompliment
d'aquesta Ordenança no lliura la persona infractora de l’obligació de reparar els
danys o perjudicis causats, llevat que la reparació se substituïsca per treballs
en benefici de la comunitat, d’acord amb aquesta ordenança.
2. Als efectes d’allò establit en l'apartat anterior, quan siga necessari,
l'Administració municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació
de rescabalament que procedisca.
Capítol III. Instruccions de la Alcaldia i mesures provisionals
Article 69. Ordres singulars de l’Alcalde per a l’aplicació de l’Ordenança
1. L’Alcalde pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions
especials que recaiguen sobre el comportament dels ciutadans i ciutadanes,
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per tal de fer complir la normativa en matèria de convivència ciutadana i de
civisme.
2. La policia local exigiran en tot moment el compliment immediat de les
disposicions previstes en aquesta Ordenança, i, sens perjudici de procedir a
denunciar aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment les
persones que no respecten les normes a cessar en la seua actitud o
comportament, advertint que en cas de resistència poden incórrer en
responsabilitat per desobediència.
3. Quan la infracció comesa provoque, a més d’una pertorbació de la
convivència ciutadana i el civisme, un deteriorament de l’espai públic es
requerirà al seu o seua causant que en procedisca a la reparació, restauració o
neteja immediates, quan siga possible.
Article 70. Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar
les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que poguera imposar-se. Aquestes mesures podran
consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial
aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la
gravetat de la infracció.
2. Quan la Llei així ho regule, les mesures provisionals es podran adoptar
també amb anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador.
Article 71. Decomissos
1. La policia local podrà, en tot cas, decomissar el gènere objecte de la
infracció o que serviren, directament o indirectament, per a la comissió
d’aquella, així com els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat
infractora, els quals quedaran sota la custòdia municipal mentre siga necessari
per a la tramitació del procediment sancionador o, a manca d'aquest, mentre
perduren les circumstàncies que varen motivar el decomís.
2. Les despeses ocasionades pel decomís seran a càrrec del causant de les
circumstàncies que l’han determinat.
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació
que siga adient. Els objectes decomissats es depositaran a disposició de
l'òrgan sancionador competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada
dictada la resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el/la titular
haja recuperat l'objecte, es procedirà a la seua destrucció o els lliurarà
gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.
Article 72. Multes coercitives
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes
coercitives, d'acord amb el que autoritzen les lleis.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances
municipals que contradiguen la present Ordenança.
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DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor. Entrarà en vigor als quinze dies complits des de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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