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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL I.- FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA 
 
Article 1.- Finalitat de l'Ordenança 
 
1.- Aquesta Ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i 
civisme, en el qual totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de 
lliure circulació, oci, trobada i entreteniment, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres 
i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida 
diverses existents en aquest municipi. 
2.- Als efectes expressats en l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures encaminades específicament al foment i a la promoció de la convivència i el civisme 
en l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes 
de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la 
pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben en l'espai públic que li ha de servir de 
suport, preveient, en el seu cas, mesures específiques d'intervenció. 
 
Article 2.- Fonaments legals 
 
1.- Aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de tipificar infraccions i 
sancions que, amb la finalitat d'ordenar les relacions de convivència ciutadana, s'estableix en 
els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
2.- El que s'estableix en l'apartat anterior s'entén sense perjudici de les altres competències i 
funcions atribuïdes a aquest Ajuntament per la normativa general de règim local i la legislació 
sectorial aplicable. 
 
Article 3.- Àmbit d'aplicació objectiva 
 
1.- Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal de BANYERES DE MARIOLA. 
2.- Particularment, l'Ordenança és aplicable en tots els espais públics del municipi, com a 
carrers, vies de circulació, voreres, places, avingudes, passejos, passatges, bulevards, parcs, 
jardins i altres espais o zones verdes o forestals, ponts, túnels i passos subterranis, 
aparcaments, fonts i estanys, edificis públics i altres espais destinats a l'ús o al servei públic de 
titularitat municipal, així com a construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i 
elements de domini públic municipal situats en aquells. 
3.- 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 de la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, 
com a vehicles de transport; marquesines; parades d'autobusos, de ferrocarril, de tramvia o 
d'autocar; tanques; senyals de trànsit; contenidors i altres elements de naturalesa similar. Quan 
siga el cas, l'Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb els titulars 
d'aquests espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements amb la finalitat de dotar de 
la cobertura jurídica necessària a la intervenció municipal. 
4.- L'Ordenança s'aplicarà també a espais, construccions, instal·lacions i béns de titularitat 
privada quan des d'ells es realitzen conductes o activitats que afecten o puguen afectar 
negativament la convivència i al civisme en els espais, instal·lacions i elements assenyalats en 
els apartats anteriors, o quan el descuit o la falta d'un adequat manteniment dels mateixos per 
part dels seus propietaris, arrendataris o usuaris puga implicar igualment conseqüències 
negatives per a la convivència o el civisme en l'espai públic. 
 
Article 4.- Àmbit d'aplicació subjectiva 
 



 
 
 

 Pàgina 4 de 36 
 

1.- Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que es troben en aquest municipi, siga 
com siga la seua concreta situació jurídica administrativa. 
2.- Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en els 
termes i amb les conseqüències previstes en l'article 94 i en la resta de l'ordenament jurídic. En 
els supòsits en què així es preveja expressament, els pares, tutors, acollidors i guardadors 
legals, també podran ser considerats responsables de les infraccions comeses pels menors 
quan concórrega, per part d'aquells, dol, culpa o negligència.  
3.- Així mateix, en els supòsits en què així es preveja de manera expressa en l'Ordenança, 
aquesta també serà aplicable als organitzadors d'actes públics. 
 
 
CAPÍTOL II.- PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I 
CIVISME: DRETS I DEURES 
 
Article 5.- Principi de llibertat individual 
 
Totes les persones a les quals es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se lliurement 
en els espais públics de la ciutat i a ser respectades en la seua llibertat. Aquest dret s'exerceix 
sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, 
així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la pròpia 
convivència. 
 
Article 6.- Deures generals de convivència i de civisme 
 
1.- Sense perjudici d'altres deures que es puguen derivar d'aquesta o altres ordenances 
municipals i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que es troben en 
aquest municipi, siga com siga el títol o les circumstàncies en què el facen o la situació jurídica 
administrativa en què es troben, han de respectar les normes de conducta previstes en la 
present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència en l'espai públic. 
2.- Ningú pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones ni 
atemptar contra la seua dignitat o la seua llibertat d'acció. Totes les persones s'abstindran 
particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comporten 
violència física o coacció moral o psicològica o d'un altre tipus. 
3.- És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i 
solidaritat especials a aquelles persones que, per les seues circumstàncies personals, socials o 
de qualsevol altra índole, més ho necessiten. 
4.- Totes les persones tenen l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la població 
i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i altres elements situats en ells, d'acord amb la 
seua pròpia naturalesa, destí i finalitat, i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres 
a usar-los i gaudir d'ells.  
5.- Tots els propietaris o ocupants d'immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o 
altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des d'aquests, puguen produir-se 
conductes o activitats que causen molèsties innecessàries a les altres persones. 
6.- Totes les persones que es troben en aquest municipi tenen el deure de col·laborar amb les 
autoritats municipals o els seus agents en l'erradicació de les conductes que alteren, pertorben 
o lesionen la convivència ciutadana. 
 
 
CAPÍTOL III.- MESURES PER A FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA 
 
Article 7.- Foment de la convivència ciutadana i del civisme 
 
1.- L'Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que siguen 
necessàries amb la finalitat d'aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són 



 
 
 

 Pàgina 5 de 36 
 

a la ciutat s'adeqüen als estàndards mínims de convivència amb l'objectiu de garantir el civisme 
i de millorar en conseqüència la qualitat de vida en l'espai públic. 
2.- Concretament, i sense perjudici de les altres actuacions que es puguen recordar, 
l'Ajuntament: 
 

a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguen necessàries, amb 
la intensitat i la duració oportunes i utilitzant els mitjans adequats per a arribar a les 
comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de garantir i fomentar la 
convivència i de respectar els drets dels altres i el propi espai públic.  

b) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans en els espais públics perquè 
presten ajuda a les persones que la necessiten per a transitar o orientar-se, que hagen 
patit accidents o que es troben en circumstàncies similars. Es fomentaran també altres 
actituds de solidaritat que contribuïsquen al fet que la ciutat siga més amable i 
acollidora, especialment amb les persones que més ho necessiten. 

3.- Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les actuacions impulsades o realitzades 
des de l'Ajuntament per a promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la ciutat, i 
sempre que es considere necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seua pròpia 
finalitat, les esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstàncies 
lingüístiques, culturals, socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones a les 
quals vagen destinades a fi que aquestes puguen comprendre adequadament els missatges i 
assumir com a propis els valors de convivència i civisme. 
 
 

TÍTOL II. NETEJA DE LA XARXA VIÀRIA I D'ALTRES ESPAIS 
LLIURES 

 
CAPÍTOL I.- PERSONES OBLIGADES  
 
Article 8.- Espais públics 
 
1.- Els ciutadans estan obligats a respectar la convivència i tranquil·litat ciutadana. 
2.- Els béns i serveis públics han de ser utilitzats d'acord amb la seua naturalesa, respectant el 
dret dels altres ciutadans i ciutadanes per a gaudir-los. 
3.- Queda prohibit qualsevol comportament que supose un mal ús o genere brutícia o danys a 
la via pública i als seus elements estructurals i mobiliari urbà. 
4.- S'entén també inclòs en les mesures de protecció d'aquesta Ordenança: 

a) Els béns i instal·lacions de titularitat d'altres Administracions Públiques i entitats 
públiques o privades que estiguen destinats al públic o constituïsquen equipaments o 
elements de servei públic formant part del mobiliari urbà del terme municipal com ara 
marquesines, tanques, cartells, i altres béns de similar naturalesa. 

b) Les façanes dels edificis i altres elements urbanístics i arquitectònics de titularitat 
pública o privada, quan s'integren en el paisatge urbà de la ciutat, entre els quals 
s'inclouen a tall d'exemple: patis, passatges, fanals, jardineres, elements decoratius, i 
béns de similar naturalesa sempre que estiguen situats en la via pública, tot ells sense 
perjudici dels drets que corresponguen als propietaris d'aquests. 

5.- Així mateix estan obligats a usar els béns i serveis públics conforme al seu ús i destí. 
 
Article 9.- Espais privats 
 
1.- Els propietaris de terrenys, construccions i edificis tenen el deure de mantindre'ls en 
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, i seran sancionables, sempre que no s'haja 
respost al requeriment de neteja, en el qual es donarà un termini de 30 dies per al seu 
compliment. 
2.- Obligació específica i exempcions per als solars. 
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a) Tot solar haurà de tancar-se pel seu propietari que es regularà pel que es disposa en 
l'Ordenança Municipal corresponent, així mateix, haurà de mantindre-ho lliure de 
deixalles i residus i en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornat 
públic sent sancionable sempre que no s'haja respost al requeriment de neteja, en el 
qual es dóna un termini de 30 dies per al seu compliment. 

b) La prescripció anterior inclou l'exigència de la desratització i desinfecció dels solars. 
c) En cas de realització subsidiària dels treballs de neteja, i en absència manifesta dels 

seus propietaris, serà potestat de l'Ajuntament, prèvia autorització judicial si escau, 
l'enderrocament de la tanca dels solars de propietat privada quan per motiu d'interés 
públic, es faça necessari tal enderrocament per a aconseguir l'accés. 

 
Els Serveis Municipals imputaran als propietaris els costos de l'enderrocament i neteja a què fa 
referència l'el apartat c, així com els de reconstrucció de la part de tanca afectada. 
 
 
CAPÍTOL II.- NETEJA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA DE L'ÚS COMÚ 
GENERAL DE LA CIUTADANIA. 
 
Article 10.- Normes generals 
 
1.- Els ciutadans/es tenen l'obligació de depositar els residus sòlids en les papereres i 
contenidors corresponents. 
2.- Es prohibeix llançar o depositar residus, desaprofitaments i qualsevol tipus de fems i 
enderrocs en les vies públiques i espais d'ús públic, en la xarxa de clavegueram i en els solars i 
finques sense tancar, havent d'utilitzar-se sempre aquests contenidors. 
3.- L'ajuntament té implantat el sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. 
D'aquesta manera, els residus s'hauran de depositar d'acord amb els criteris fixats per 
l'ajuntament i que seran publicats en la web municipal https://www.portademariola.com  
 
 
Article 11.- Normes particulars 
 
1.- Està prohibit que els ocupants d'edificis aboquen a la via pública qualsevol tipus de residus, 
fins i tot en bosses o altres recipients i partícules derivades de la neteja de qualsevol classe 
d'objecte. 
2.- El fem domiciliari i dels establiments haurà de ser introduïda, dins de l'horari fixat per 
l'Ajuntament, i segons marca l’Ordenança de Residus. 
3.- Queda prohibit depositar a l'interior dels contenidors qualsevol classe de residu líquid així 
com introduir en els contenidors de recollida selectiva materials de qualsevol tipus diferent dels 
expressament predeterminats o fixat per l'Ajuntament. 
4.- Està prohibit el desplaçament dels contenidors del lloc assignat per l'Administració 
Municipal. 
5.- Queda prohibit llançar qualsevol tipus de residus des dels vehicles, ja siga en marxa o 
detinguts.  
6.- Queda prohibit incomplir els criteris fixats per l'ajuntament per al sistema de recollida 
selectiva de residus porta a porta. 
7.- Queda prohibit depositar bosses de residus domèstics en els llocs que no estiguen habilitats 
per a aqueix fi (papereres municipals, contenidors de vidre, a l'exterior dels punts d'emergència, 
etc.) 
8.- Els residus només podran depositar-se en el punt habilitat del seu domicili, o en el 
contenidor corresponent dins del punt d'emergència, en qualsevol altre lloc estarà prohibit. 
 
 

https://www.portademariola.com/
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CAPÍTOL III.- NETEJA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA D'OBRES I 
ACTIVITATS DIVERSES 
 
Article 12.- Brutícia de la via pública 
 
1.- Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública, qualsevol que siga el 
lloc en què es desenvolupe, i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas 
siguen procedents, exigeixen dels seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures necessàries 
per a evitar que s'embrute la via pública, així com la de netejar amb la freqüència adequada la 
part afectada d'aquesta, i retirar els materials residuals resultants. 
2.- L'Autoritat Municipal podrà requerir al responsable perquè efectue les accions de neteja 
corresponents. 
3.- Per a previndre la brutícia, les persones que facen treballs o obres que afecten la via 
pública, hauran de procedir a la protecció d'aquesta mitjançant la col·locació d'elements 
adequats al voltant dels enderrocaments, terres i altres materials sobrants d'obra, de manera 
que s'impedisca l'expansió i abocament d'aquests materials fora de la zona afectada pels 
treballs. 
4.- Si fóra necessari, sobre la base del fet que els vehicles de transport dependents de l'obra 
produïren brutícia en la via pública, s'instal·larà un sistema de rentada de les rodes d'aqueixos 
vehicles. 
5.- Especialment, les zones immediates als treballs de rases, canalitzacions, etc., realitzades 
en la via pública, hauran de mantindre's sempre netes i exemptes de tota classe de materials 
residuals. 
6.- Quan es tracte d'obres en la via pública, independentment de les mesures de seguretat 
viària, hauran d'instal·lar-se tanques i elements de protecció, així com tubs per a la càrrega i 
descàrrega de materials i productes d'enderrocament, que hauran de reunir les condicions 
necessàries per a impedir la brutícia en la via pública i que es causen danys o molèsties a 
persones o coses. 
7.- Els vehicles destinats als treballs de construcció, donaran compliment a les prescripcions 
que s'estableixen sobre transport i abocament de terres i enderrocs. 
8.- Quan es tracte d'edificis en construcció, rehabilitació, reforma o enderrocament, serà el 
contractista de l'obra el responsable de la neteja de via pública que es veja afectada per les 
obres. 
 
Article 13.- Materials residuals 
 
1.- Es prohibeix l'abandó o deposició en la via pública de qualsevol material residual, o el seu 
abocament en algun dels seus elements. 
En el cas concret dels envasos i embalatges no produïts per particulars i susceptibles de 
reciclar-se, els propietaris de l'activitat generadora dels mateixos hauran d'ajustar-se a la gestió 
realitzada pel servei de neteja. 
 
2.- Els residus es depositaran, en tot cas, en elements de contenció autoritzats per 
l'Ajuntament, i seguint quant a la instal·lació les directrius que per a contenidors en la via 
pública queden establides. 
La utilització d'elements de contenció per a obres serà preceptiva quan haja d'ocupar-se espai 
públic per al seu depòsit i ajustaran les seues dimensions a les característiques de les vies 
públiques en què se situen, de tal manera, que no siga impeditiva de la prestació d'aquests 
serveis. 
 
3.- Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública amb les condicions que 
estableix la present Ordenança i, en tot cas, dins de les vint-i-quatre hores següents a la 
finalització dels treballs. 
Sobrepassat el terme de vint-i-quatre hores, els materials abandonats en la via pública 
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adquiriran el caràcter de propietat municipal, sense que el responsable puga reclamar a 
l'Ajuntament per les pèrdues ocasionades en l'eliminació d'aquests materials, i sense perjudici 
de la taxa fiscal a aplicar per la prestació del corresponent servei, ni de les sancions que siguen 
aplicables. 
 
4.- Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, eixida o entrada a obres, magatzems, 
etc., de qualsevol vehicle que puga produir brutícia en la via pública, el personal responsable 
d'aquestes operacions, i subsidiàriament, els titulars dels establiments i obres on s'hagen 
efectuat i, en últim terme, el propietari o el conductor del vehicle, procediran a la neteja de la via 
pública i dels elements d'aquesta que s'hagueren embrutat, així com a la retirada dels materials 
abocats, tot això sense perjudici del que s'estableix en l'article 12 de la present Ordenança. 
Les persones esmentades en l'apartat anterior, i pel mateix ordre, seran les responsables de 
les infraccions que pels conceptes citats es feren a la present Ordenança, i dels danys que de 
les mateixes es deriven. 
 
5.- Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigonera sense portar tancada la 
boca de descàrrega amb un dispositiu que impedisca l'abocament de formigó en la via pública. 
Es prohibeix netejar les formigoneres en la via pública i qualsevol altre lloc no adequat per a 
això. 
De l'incompliment dels apartats anteriors seran responsables el propietari i el conductor del 
vehicle, quedant obligats a la neteja del formigó que s'aboque, i de la via pública afectada, 
sense perjudici de les sancions que corresponguen. 
 
6.- Es prohibeix la manipulació i selecció de qualsevol mena de material residual depositat en la 
via pública. 
 
7.- Es prohibeix rebuscar, furgar i extraure elements depositats en les papereres i recipients 
instal·lats en la via pública. 
 
8.- La neteja d'aparadors, botigues, punts de venda, establiments comercials, etc., efectuada 
pels particulars, es farà d'acord amb el que es disposa en la present Ordenança, amb la 
precaució de no embrutar la via pública. El titular de l'activitat serà responsable d'això.  
 
Article 14.- Mesures per a previndre la brutícia per obres realitzades en la via pública 
 
1.- Per a previndre la brutícia, les persones que realitzen obres en la via pública o en espais 
públics, deuran: 
 

a) Impedir el derramament i la dispersió d'aquests materials fora de l'estricta zona 
afectada pels treballs, protegint-la mitjançant la col·locació d'elements adequats a 
l'entorn als treballs. 

b) Mantindre sempre netes i exemptes de tota classe d'elements residuals les superfícies 
immediates als treballs. 

c) Col·locar les mesures de protecció necessàries per a evitar la caiguda de materials a la 
via pública. 

d) Es prendran totes les mesures per a no provocar pólvores, fums ni altres molèsties. 
 

Article 15.- Residus d'obres. 
 
Els residus d'obres es depositaran en els elements de contenció previstos en l'Ordenança 
específica en la matèria. 
 
Article 16.- Transport, càrrega i descàrrega de materials 
 
Els conductors dels vehicles que puguen embrutar la via pública hauran d'adoptar totes les 
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mesures necessàries per a evitar-ho. En el cas que la càrrega, el combustible, el fang o altres 
materials de les rodes embruten la via pública o altres elements, s'hauran de netejar 
immediatament i reparar els danys que s'hagen pogut causar, d'acord amb les instruccions dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Article 17.- Ocupacions derivades d'obres 
 
1.- L'ocupació de la via pública derivada de les obres engloba els elements i espais ocupats pel 
tancament per a la protecció, mitjans auxiliars de construcció, maquinària d'obra, eines i 
materials. 
2.- L'ocupació de la via pública garantirà un pas mínim per a vianants, que haurà de 
senyalitzar-se convenientment. 
3.- Les ocupacions de la via pública derivades de treballs de construcció i obres públiques 
hauran d'observar tots els punts continguts en la normativa estatal i autonòmica sobre 
seguretat en el treball en la construcció, i els preceptes d'aquesta Ordenança. 
4.- Supletòriament, l'Ajuntament podrà exigir mesures especials en els casos següents: 

a) Obres en edificis de singularitat arquitectònica o les seues proximitats. 
b) Obres efectuades en edificis d'afluència pública o les seues proximitats. 
c) Obres en les proximitats d'espais públics d'important concurrència o amb una 

singularitat específica. 
 
Article 18.- Prohibicions expresses 
 
1.- Es prohibeix realitzar en la via pública els actes que s'especifiquen a continuació: 

 
a) Buidar, abocar i depositar qualsevol classe de materials residuals tant en les calçades 

com en les voreres -excepte les quals vagen a ser retirades pel servei de neteja 
pública-, escocells, solars i xarxa de sanejament. 

b) Vessar en els mateixos llocs qualsevol tipus d'aigua bruta, a excepció de la xarxa de 
sanejament. 

c) L'abocament, fins i tot en la xarxa de sanejament, de qualsevol tipus de residu industrial 
líquid, sòlid o solidificable. 

d)  L'abandó d'animals morts. 
e) La neteja d'animals. 
f) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esparciment dels 

ciutadans amb deposicions fecals de gossos. 
g) Deixar (el posseïdor o propietari) que l'animal miccione en les façanes d'edificis i/o en el 

mobiliari urbà sense diluir-lo. 
h) Depositar les deposicions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi. 
i) Depositar menjar per a animals excepte autorització específica per a això. 
j) Realitzar qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la neteja i decòrum de 

la via pública. 
 
2.- Es prohibeix l'abandó de mobles i estris particulars en la via pública, excepte els quals 
estiguen en espera de ser retirats pel servei especial de recollida d'aquests. 
 
3.- Serà potestat dels serveis municipals la retirada sense previ avís de tot objecte o material 
abandonat en la via pública. 
 
4.- Els materials retirats pels serveis municipals, seran traslladats, per al seu depòsit o 
eliminació, als llocs previstos a tal fi per l'autoritat municipal. 
 
5.- El depòsit o tractament d'aquests materials es regirà, en tot moment, per la legislació vigent 
i, en el no previst, per la qual cosa dispose l'autoritat municipal competent. 
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6.- Les despeses ocasionades per la recollida, transport i custòdia d'aquests materials, seran a 
càrrec dels seus propietaris o dels productors de deixalles. 
 
Article 19.- Infraccions 
 
Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o mandats continguts en els articles 
d'aquesta Ordenança, a més dels comportaments següents: 
 
1.- Emetre pols, fums o altres elements que puguen causar molèsties en la via pública i 
embrutar-la. 
2.- Desatendre els requeriments municipals per a cessar l'activitat que origina la brutícia o 
l'emissió de pols, fums o altres elements que causen molèsties. 
3.- Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències observades. 
4.- Desatendre els requeriments municipals per a procedir a la neteja de la part de la via 
pública i els seus elements estructurals que s'hagueren vist afectats. 
5.- No adoptar les mesures adequades per a evitar la brutícia o l'emissió de pols, fums, etc. que 
causen molèsties en la via pública. 
6.- Incomplir les condicions fixades en les llicències per a evitar la brutícia o l'emissió de pols, 
fums, etc. que causen molèsties. 
7.- Usar o ocupar el subsòl, el sòl o el vol de la via pública o fer obres en ella sense llicència 
municipal. 
8.- Incompliment de les condicions generals o específiques de la llicència municipal per a la 
qual es concedeix el permís d'ocupació de la via pública. 
9.- Instal·lació de mobiliari que incomplisca les especificacions o els models aprovats per 
l'Ajuntament. 
10.- Ocupació de la via pública de manera que destorbe o obstaculitze la lliure circulació de 
vianants o vehicles o que puga ocasionar danys a persones i altres elements de la via pública. 
11.- Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal. 
12.- Deteriorar qualsevol element de la via pública. 
 
Article 20.- Execució forçosa i actuació municipal 
 
1.- Davant l'incompliment de les obligacions de manteniment, neteja o reparació, pel titular de 
l'obra, activitat o pels propietaris d'edificis i locals, amb independència de les sancions al fet 
que pertocara, l'Ajuntament podrà requerir a la propietat, al titular de l'activitat o a l'adjudicatari 
de l'obra o servei, la seua realització a través del procediment d'execució forçosa. 
2.- Transcorregut el termini marcat sense executar l'ordenat, es durà a terme per l'Ajuntament, 
amb càrrec a l'obligat a través del procediment d'execució subsidiària. 
3.- Els elements instal·lats en la via pública sense autorització municipal, podran ser 
immediatament retirats pels serveis municipals, que repercutiran el cost corresponent al 
responsable d'aquesta instal·lació, sense perjudici de l'aplicació del procediment sancionador 
que corresponga. 
 
 
CAPÍTOL IV: NETEJA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
CELEBRACIÓ D'ACTES PÚBLICS 
 
Article 21.- Celebració d'actes públics 
 
1.- Els organitzadors d'actes celebrats en els espais públics han de garantir la seguretat de les 
persones i els béns. A aquest efecte han de complir amb les condicions de seguretat generals i 
d'autoprotecció que es fixen en cada cas per l'òrgan competent. Quan les circumstàncies així 
ho aconsellen, l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors que depositen una fiança o 
subscriguen una pòlissa d'assegurança per a respondre dels danys i perjudicis que puguen 
causar-se. 
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2.- Els organitzadors d'actes públics, en atenció als principis de col·laboració, corresponsabilitat 
i confiança amb l'autoritat municipal, hauran de vetlar perquè els espais públics utilitzats no 
s'embruten i els seus elements urbans o arquitectònics no es deterioren, quedant obligats, si 
escau, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja. 
3.- L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'actes festius, musicals, culturals, 
esportius o d'índole similar en els espais públics en els quals es pretenguen realitzar quan, per 
les previsions del públic assistent, les característiques del propi espai públic o altres 
circumstàncies degudament acreditades i motivades en l'expedient, aquests esdeveniments 
puguen posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests supòsits, sempre 
que siga possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius en els quals 
puga celebrar-se l'acte. 
 
 
CAPÍTOL V: NETEJA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA DE 
L'ACTIVITAT D'ESTABLIMENTS PÚBLICS I ALTRES OCUPACIONS 
AUTORITZADES. 
 
Article 22.- Establiments públics i altres ocupacions autoritzades. 
 
1.- Els qui estiguen al capdavant d'establiments públics, quioscos o llocs autoritzats en la via 
pública, com ara el mercat municipal entre altres, estan obligats a mantindre net l'espai en el 
qual desenvolupen la seua activitat i les seues proximitats, durant tot l'horari en què realitzen 
l'activitat, deixant-lo net una vegada finalitzada aquesta. 
2.- La mateixa obligació els correspon 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 titulars dels establiments hauran d'instal·lar pel seu compte i càrrec les papereres 
necessàries per a afavorir la recollida dels residus que generen les seues respectives activitats. 
 
Article 23.- Infraccions i Sancions  
 
1.- Les conductes previstes en el títol II d'aquesta Ordenança es qualifiquen com a lleus, 
excepte les relatives a l'abandó de mobles i estris en la via pública, les previstes en els arts. 9 i 
10.2, i les previstes en els capítols quart i cinqué que tindran la consideració de greus. 
 
2.- Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 750,00 euros i les infraccions 
greus amb multa de fins a 1.500,00 euros. 
 
 

TÍTOL III: NORMES DE CONDUCTA EN L'ESPAI PÚBLIC, 
INFRACCIONS, SANCIONS I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES 

 
CAPÍTOL I: ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES 
 
Article 24.- Fonaments de la regulació 
 
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament, 
constitucional i legal, en la necessitat d'evitar en l'espai públic totes les pràctiques individuals o 
col·lectives que atempten contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques 
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o 
circumstància personal, econòmica o social, especialment quan es dirigisquen als col·lectius 
més vulnerables. 
 
Article 25.- Normes de conducta 
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1.- Queda prohibida en l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, 
així com qualsevol comportament discriminatori, siga de contingut xenòfob, racista, sexista o 
homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de 
paraula mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, 
agressions o altres conductes vexatòries. 
2.- Queden especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguen com a 
objecte o es dirigisquen contra persones majors, menors i persones amb discapacitats. 
3.- En concret, es prohibeixen les actituds d'assetjament entre menors en l'espai públic. Seran 
especialment perseguides les conductes d'agressió o setge a menors realitzades per grups de 
persones que actuen en l'espai urbà.  
4.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, 
o de qualsevol altra índole, vetlaran perquè no es produïsquen, durant la seua celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aqueixos actes es 
realitzen les esmentades conductes, els seus organitzadors hauran de comunicar-ho 
immediatament als agents de l'autoritat. 
 
Article 26.- Règim de sancions  
 
1.- Sense perjudici que els fets siguen constitutius d'infracció penal, la realització de les 
conductes descrites en l'article precedent tindrà la consideració d'infracció lleu, i serà 
sancionada amb multa de fins a 750,00 euros, llevat que el fet constituïsca una infracció o li 
corresponga una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable. 
Tindran la consideració d'infraccions greus, que se sancionaran amb multa de 750,01 a 
1.500,00 euros, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article precedent.  
Si aquestes conductes foren realitzades per grups de persones, s'imputarà la comissió de la 
infracció a tots els membres d'aquests grups que es trobaren en el lloc dels fets i participaren, 
activa o passivament, en la realització de les conductes antijurídiques previstes en l'article 
anterior. 
 
Article 27.- Intervencions específiques  
 
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguen ser 
constitutives d'il·lícits penals, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat 
judicial competent, sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes 
de l'article 97 d'aquesta Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL II: DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ MITJANÇANT LA 
COL·LOCACIÓ DE PANCARTES, CARTELLS I FULLETS 
 
Article 28.- Fonaments de la regulació 
 
1.- La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge 
urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantindre'l en condicions de 
neteja, netedat i decòrum.  
2.- El deure d'abstindre's d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en l'evitació 
de la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses 
les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat. 
 
Article 29.- Normes de conducta 
 
1.- La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers pegats o qualsevol 
altra forma de publicitat, anunci o propaganda haurà d'efectuar-se únicament en els llocs 
expressament habilitats a aquest efecte per l'autoritat municipal. Està prohibida la col·locació 
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de cartells i pancartes en en la via pública, en els espais públics i altres espais definits en 
l'article 3 d'aquesta Ordenança, sense autorització expressa de l'Ajuntament. 
2.- La col·locació de pancartes en la via publica o en els edificis només podrà ser realitzada 
amb autorització municipal. En tot cas l'autorització es referirà a la col·locació de cartells, 
pancartes i elements que no danyen ni embruten la superfície i siguen de fàcil extracció, amb 
compromís per part del sol·licitant de l'autorització de retirar-los en el termini que s'establisca. 
Es podran col·locar cartells en aparadors, portals i altres llocs situats a l'interior dels 
establiments. 
3.- Igualment, es necessitarà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del 
ben 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. 
4.- Els titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i de 
reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions que donen els serveis 
municipals.  
5.- Es prohibeix esquinçar, arrancar i tirar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes 
similars. 
6.- Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels cristalls dels vehicles, així com 
repartir, escampar i tirar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol 
material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais definits en l'article 3 
d'aquesta Ordenança. 
7.- Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del 
recinte de la porteria dels edificis. 
8.- Les persones físiques o jurídiques que promoguen la contractació o difusió del missatge 
respondran directa i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors materials del 
fet. 
 
Article 30.- Règim de sancions  
 
1.- Els fets descrits en l'article anterior seran constitutius d'infracció lleu, i sancionats amb multa 
de fins a 750,00 euros. 
2.- Quan les infraccions precedents es realitzen sobre monuments o edificis catalogats o 
protegits, tindran la consideració de greus, i seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 
1.500,00 euros. Tindrà la mateixa consideració i l'import de la multa serà el mateix quan la 
col·locació de cartells, pancartes o adhesius es faça en senyals de trànsit de manera que 
impossibilite una correcta visió per part dels conductors i/o vianants. 
 
Article 31.- Intervencions específiques 
 
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran de manera cautelar els materials o mitjans emprats.  
2.- Així mateix, comminaran personalment a la persona infractora al fet que procedisca a retirar 
el material i reparar els danys efectuats per la seua 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 amb càrrec a la persona responsable, sense perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents. 
 
 
CAPÍTOL III: APOSTES  
 
Article 32.- Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la seguretat 
pública, en la llibertat de circulació de les persones i en la protecció dels legítims drets dels 
usuaris o usuàries de l'espai públic, sobretot dels col·lectius especialment vulnerables, com per 
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exemple els menors. 
 
Article 33.- Normes de conducta 
 
Està prohibit en l'espai públic l'oferiment de jocs que impliquen apostes amb diners o béns, 
excepte autorització específica. 
 
Article 34.- Règim de sancions  
 
1.- Tindrà la consideració d'infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 750,00 euros, 
l'oferiment de jocs que impliquen apostes de diners o béns. 
2.- Tindran la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 
1.500,00 euros, l'oferiment d'apostes que comporten un risc de pèrdua més enllà del que és 
habitual en tot joc d'atzar, i, en qualsevol cas, el joc del "joc del trile". 
 
Article 35.- Intervencions específiques 
 
Tractant-se de la infracció consistent en l'oferiment d'apostes en l'espai públic, els agents de 
l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així com dels fruits de la 
conducta infractora. 
 
 
CAPÍTOL IV: ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS  
 
Article 36.- Fonaments de la regulació 
 
1.- La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les 
persones, en la protecció dels vianants i en el dret que totes les persones tenen a no ser 
pertorbades en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics conforme a la 
naturalesa i el destí d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius 
de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris. 
2.- La pràctica de jocs amb pilota, monopatí o similars en l'espai públic està sotmesa al principi 
general de respecte als altres, i, especialment, de la seua seguretat i tranquil·litat, així com al 
fet que no impliquen perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 
 
Article 37.- Normes de conducta 
 
1.- Es prohibeix la pràctica de jocs en l'espai públic i de competicions esportives massives i 
espontànies que pertorben els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l'espai 
públic. 
2.- Està especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes que 
puguen posar en perill la integritat física dels usuaris de l'espai públic, així com la integritat dels 
béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.  
3.- No està permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins o 
monopatins fóra de les àrees destinades a aquest efecte. 
Queda prohibida la utilització d'escales per a vianants, elements per a l'accessibilitat de 
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del mobiliari 
urbà per a realitzar acrobàcies amb patins i monopatins. 
 
Article 38.- Règim de sancions  
 
L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior es considerarà infracció lleu i serà 
sancionada amb multa de fins a 750,00 euros. 
 
Tindran, no obstant això, la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 
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750,01 a 1.500,00 euros: 
 
La pràctica de jocs que impliquen un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els 
béns, i, especialment, la circulació temerària amb patins o monopatins per voreres o llocs 
destinats a vianants. 
 
Article 39.- Intervencions específiques 
 
1.- Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs en l'espai públic, els agents de 
l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats. Igualment, els agents 
intervindran de manera cautelar el joc, monopatí, patí o similar amb què s'haja produït la 
conducta. 
 
 
CAPÍTOL V: OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC PER CONDUCTES QUE 
ADOPTEN FORMES DE MENDICITAT 
 
Article 40.- Fonaments de la regulació 
 
1.- Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció pretenen salvaguardar, com 
a béns especialment protegits, el dret que tenen els ciutadans a transitar pel municipi sense ser 
molestats o pertorbats en la seua voluntat, la lliure circulació de les persones, la protecció de 
menors, així com el correcte ús de les vies i els espais públics.  
2.- Especialment, aquesta secció tendeix a protegir les persones que estan en aquest municipi 
enfront de conductes que adopten formes de mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, així 
com organitzada, siga aquesta directa o encoberta sota prestació de xicotets serveis no 
sol·licitats, o qualsevol altra fórmula equivalent, així com enfront de qualsevol altra forma de 
mendicitat que, directament o indirectament, utilitze a menors com a reclam o aquests 
acompanyen a la persona que exerceix aqueixa activitat. 
 
Article 41.- Normes de conducta 
 
1.- Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat o sota formes 
organitzades, representen actituds coactives o d'assetjament, o obstaculitzen i impedisquen de 
manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics. 
2.- Queda igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es troben a 
l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit, entre altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors o en la via 
pública així com l'oferiment de qualsevol objecte i realitzar l'activitat de aparcavehicles, 
coneguts vulgarment com “gorrillas” excepte quan compten amb autorització municipal. 
3.- Sense perjudici del que es preveu en l'article 232 de Codi Penal, queda totalment prohibida 
la mendicitat exercida per menors o aquella que es realitze, directament o indirectament, amb 
menors o persones amb discapacitats. 
4.- Es prohibeix també la realització en l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus quan 
obstruïsquen o puguen obstruir el trànsit rodat per la via pública, posen en perill la seguretat de 
les persones o impedisquen de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per voreres, 
places, avingudes, passatges o bulevards o altres espais públics. Aquestes conductes estan 
especialment prohibides quan es desenvolupen en la calçada, en els semàfors o envaint espais 
de trànsit rodat. 
5.- En aquells casos de conductes que adopten formes de mendicitat no previstes en els 
apartats anteriors, i que tinguen arrel social, els agents de l'autoritat, contactaran amb els 
serveis socials a aquest efecte que siguen aquests els que conduïsquen a aquelles persones 
que les exercisquen als serveis socials d'atenció primària, amb la finalitat d'assistir-les, si fóra 
necessari.  
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Article 42.- Règim de sancions  
 
1.- La realització de les conductes descrites en l'article anterior és constitutiva d'una infracció 
lleu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 750,00 euros. 
2.- Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a aquests, de 
manera immediata, l'atenció que siga precisa, sense perjudici que s'adopte la resta de les 
mesures que preveu, en el seu cas, l'ordenament jurídic. Es considerarà, en tot cas, infracció 
greu, i serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500,00 euros la mendicitat exercida, 
directament o indirectament, amb acompanyament de menors o amb persones amb 
discapacitat, sense perjudici del que es preveu en l'article 232.1 del Codi Penal. 
 
Article 43.- Intervencions específiques 
 
1.- L'Ajuntament adoptarà totes les mesures al seu abast per a erradicar el fenomen de la 
mendicitat en qualsevol de les seues formes a la ciutat. L'Ajuntament, així mateix, adoptarà 
totes les mesures al seu abast per a erradicar el fenomen de la mendicitat agressiva o 
organitzada en qualsevol de les seues formes a la ciutat. 
2.- Els agents de l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran a totes les persones 
que exercisquen la mendicitat en llocs de trànsit públic de les dependències municipals i dels 
centres d'atenció institucional o de caràcter privat (associacions, organitzacions no 
governamentals –ONG–, etc.) als quals poden acudir per a rebre el suport que siga necessari 
per a abandonar aquestes pràctiques. 
En tot cas, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats per 
a desenvolupar la conducta antijurídica, així com, si és el cas, dels fruits obtinguts. 
 
 
CAPÍTOL VI: NECESSITATS FISIOLÒGIQUES 
 
Article 44.- Fonaments de la regulació 
 
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la 
salubritat, el dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes 
generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme.  
 
Article 45.- Normes de conducta 
 
Està prohibit fer necessitats fisiològiques, com per exemple defecar, orinar, escopir, en 
qualsevol dels espais definits en l'article 3 d'aquesta Ordenança com a àmbit d'aplicació 
objectiva d'aquesta, excepte les instal·lacions o elements que estiguen destinats especialment 
a la realització de tals necessitats. 
 
Article 46.- Règim de sancions  
 
La conducta descrita en l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i se sancionarà amb 
multa de fins a 750,00 euros. 
Si la conducta s'exerceix en espais de concorreguda afluència de persones, o freqüentats per 
menors, en mercats d'aliments, monuments o edificis protegits o en les seues proximitats, es 
considerara infracció greu i serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500,00 euros. 
 
 
CAPÍTOL VII: COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT D'ALIMENTS, 
BEGUDES I ALTRES PRODUCTES 
 
Article 47.- Fonaments de la regulació 
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Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la protecció 
de la salubritat, l'ús racional i ordenat de la via pública i la salvaguarda de la seguretat pública, 
a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència 
lleial en l'economia de mercat i els drets de consumidors i usuaris.  
 
Article 48.- Normes de conducta 
 
1.- Està prohibida la venda ambulant en l'espai públic de qualsevol mena d'aliments, begudes i 
altres productes, excepte les autoritzacions específiques. En tot cas, la llicència o autorització 
haurà de ser perfectament visible.  
2.- Queda prohibit col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb 
accions com facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. 
3.- Es prohibeix la compra o l'adquisició en l'espai públic d'aliments, begudes i altres productes 
procedents de la venda ambulant no autoritzada. 
4.- Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de 
qualsevol altra índole vetlaran perquè no es produïsquen, durant la seua celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es 
realitzen aquestes conductes, els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als 
agents de l'autoritat. 
 
Article 49.- Règim de sancions  
 
Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en l'article precedent 
són constitutives d'infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 750,00 euros. 
 
Article 50.- Intervencions específiques 
 
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran de manera cautelar el gènere o els elements objecte de les prohibicions i els 
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o béns fungibles, es destruiran o se'ls 
donarà el destí que siga adequat. 
2.- Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives d'il·lícit penal, els 
agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sense 
perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l'article 97 d'aquesta 
Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL VIII: ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO AUTORITZATS. 
DEMANDA I CONSUM 
 
Article 51.- Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l'ús racional, ordenat i propi de les 
vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o pertorbades en l'exercici 
de la seua llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en 
el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial i els 
drets de consumidors i consumidores, i usuaris i usuàries. 
 
Article 52.- Normes de conducta 
 
1.- Es prohibeix la realització d'activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l'espai públic, 
com tarot, videncia, massatges, tatuatges, mim, música, etc. 
2.- Queda prohibit col·laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis 
no autoritzats, amb accions com vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. 
3.- Es prohibeix la demanda, l'ús o el consum en l'espai públic de les activitats o els serveis no 
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autoritzats als quals es refereix aquest capítol. En tot cas, la llicència o autorització haurà de 
ser perfectament visible. 
4.- Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de 
qualsevol altra índole vetlaran perquè no es produïsquen, durant la seua celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es 
realitzen les conductes descrites, els seus organitzadors hauran de comunicar-ho 
immediatament als agents de l'autoritat. 
 
Article 53.- Règim de sancions  
 
Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l'article precedent 
seran constitutives d'infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 750,00 euros.  
 
Article 54.- Intervencions específiques 
 
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran de manera cautelar el gènere o els elements objecte de les prohibicions, i els 
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o béns fungibles, es destruiran o se'ls 
donarà el destí que siga adequat. 
2.- Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives de la infracció 
penal d'estafa, tipificada en els articles 248 a 251 del Codi Penal, els agents de l'autoritat el 
posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de 
l'expedient sancionador, en els termes de l'article 97 d'aquesta Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL IX: ÚS IMPROPI DE L'ESPAI PÚBLIC  
 
Article 55.- Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús racional i 
ordenat de l'espai públic i els seus elements, a més, si escau, de la salvaguarda de la 
salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.  
 
Article 56.- Normes de conducta 
 
1.- Queda prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que 
impedisca o dificulte la utilització o el gaudi per la resta dels usuaris. 
2.- No estan permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:  

a) Acampar en les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en 
aquests espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats, o en tendes 
de campanya, excepte autoritzacions per a llocs concrets. Tampoc està permés dormir 
de dia o de nit en aquests espais.  

b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als que estan destinats. 
c) Llavar-se o banyar-se en fonts, estanys o similars. 
d) Llavar roba en fonts, estanys, dutxes o similars. 
e) Es prohibeix l'estesa o exposició de robes, peces de vestir i elements domèstics en 

balcons, finestres, ampits, terrasses exteriors o paraments d'edificis situats cap a la via 
pública o quan siguen visibles des d'aquesta. 

f) Es prohibeix especialment la col·locació de tests o qualssevol altres objectes que 
pogueren suposar riscos per als transeünts, en els ampits de les finestres o balcons, 
quan aquestes manquen de la protecció adequada. 

g) Regar als balcons i finestres, quan es produïsquen danys o molèsties a altres veïns o 
als vianants. 

h) Sacsejar catifes, estores, robes o efectes personals des dels balcons, finestres, 
terrasses o portals cap a la via pública. 
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i) Llavar els vehicles en l'espai públic, així com fer canvis d'oli, reparacions, pintat i altres 
operacions que afecten directament o indirectament a la via pública o que provoquen 
brutícia en aquestes. 

j) Pujar-se als arbres en parcs, jardins i zones verdes municipals. 
k) Arrancar flors i plantes situades en la via pública o en parcs i jardins municipals. 
l) Talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seua 

escorça situats en la via pública o en parcs i jardins. 
m) Llançar o depositar residus orgànics o d'una altra classe, desaprofitaments i en general 

qualsevol tipus de brutícia sense utilitzar els recipients destinats a aquest efecte o en 
lloc no adequat per a això en les vies i espais públics. 

n) Depositar petards, cigars, purs, burilles de cigarrets o altres matèries enceses en les 
papereres i contenidors. 

 
Article 57.- Règim de sancions  
 
La realització de les conductes descrites en l'article precedent és constitutiva d'infracció lleu, 
que se sancionarà amb multa de fins a 750,00 euros.  
 
Article 58.- Intervencions específiques 
 
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats. 
2.- Els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguen procedents en 
coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions públiques i, 
si ho estimaren necessari per raons de salut, acompanyaran a aquestes persones a 
l'establiment o servei municipal apropiat, amb la finalitat de socórrer-les o ajudar-les en la 
mesura d’allò possible. En aquest cas no s'imposarà la sanció prevista. 
 
 
CAPÍTOL X: ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA 
 
Article 59.- Normes de conducta 
 
El comportament dels ciutadans en la via pública i zones de pública concurrència i en els 
vehicles de servei públic ha de mantindre's dins dels límits de la bona convivència ciutadana.  
 
1.- Queda prohibit, excepte autorització municipal (revetles, serenetes i altres actes 
degudament sol·licitats), pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i vianants, mitjançant: 
 
- funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells (entre les 24:00h i 8:00h) 
-cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest (entre les 24:00h i les 8:00h) 
- realització d'obres, reparacions, instal·lacions o altres activitats anàlogues especialment (entre 
les 22:00h i les 8:00h) 
 
2.-Es prohibeix que els vehicles produïsquen sorolls innecessaris, en la via pública, amb 
aparells d'alarma, senyalització d'emergència o senyals acústics. Els conductors i els seus 
ocupants, han d'abstindre's de posar a elevada potència els aparells de so o equips musicals, 
evitant que les emissions acústiques transcendisquen a l'exterior i que causen molèsties als 
veïns. 
3.- Depositar els fems en els contenidors o en zones habilitades com l’ECOPARK fora de 
l'horari previst per l'ajuntament. 
4.- Encendre foc o mantindre-ho encés sense autorització municipal o fora dels horaris establits 
per l'ajuntament. 
5.- Llançar o dirigir petards sobre persones, animals o béns així com col·locar-los sobre la 



 
 
 

 Pàgina 20 de 36 
 

vegetació i els espais verds, el mobiliari urbà o béns privats. 
 
Article 60.- Règim de sancions  
 
La realització de les conductes descrites en l'article precedent és constitutiva d'infracció lleu, 
que se sancionarà amb multa de fins a 750,00 euros.  
 
 
CAPÍTOL XI: CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES  
 
Article 61.- Fonaments i objecte de la regulació  
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la 
salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i 
tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat, l'ordenada 
utilització de la via pública a més d'altres béns com, per exemple, la competència lleial en el 
marc d'una economia de mercat i els drets dels consumidors i usuaris, regulant l'ús i gaudi dels 
espais i de la via pública evitant una utilització abusiva i excloent dels mateixos que pertorbe la 
normal convivència ciutadana garantint la seguretat pública.  
 
Article 62.-Prohibicions a la venda i consum de begudes alcohòliques 
 
1.- No es permetrà el subministrament, venda i consum de begudes alcohòliques a menors de 
18 anys.  
 
2.- El subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines expenedores en 
instal·lacions obertes al públic només podrà efectuar-se quan la ubicació d'aquelles permeta el 
seu absolut control per les persones responsables d'aquestes instal·lacions o els seus 
representants, de manera que s'impedisca l'accés a les màquines a menors de 18 anys. A 
aquest efecte es prohibeix col·locar aquestes màquines en espais oberts al trànsit públic, com 
a vials i parcs en general. 
 
3.- En tots els establiments, instal·lacions o llocs en què se subministren begudes alcohòliques, 
així com en les màquines expenedores automàtiques, hauran de col·locar-se, de manera 
visible per al públic, cartells que advertisquen de les prohibicions establides en l'apartat 
anterior, d'acord amb les característiques que es determinen reglamentàriament. 
 
4. No es permetrà la venda, el subministrament ni el consum de begudes alcohòliques en els 
següents llocs: 

a) En els centres de treball públics, excepte en els llocs expressament habilitats a aquest 
efecte, en els quals només es permetrà la venda i consum de begudes alcohòliques 
de menys de 20 graus. 

b) En tota mena d'establiment, des de les 22.00 hores a les 07.00 hores de l'endemà, 
excepte en aquells en els quals la venda de begudes alcohòliques estiga destinada al 
seu consum a l'interior del local. Queda inclosa en aquesta prohibició la venda 
celebrada en establiment comercial, per telèfon o per qualsevol altre mitjà, seguida del 
repartiment a domicili dels productes comprats, quan aquest repartiment es realitze 
dins de la franja horària indicada. 

c) En la via pública, excepte en els llocs d'aquesta en què estiga degudament autoritzat, o 
en dies de festes patronals o locals, regulats per la corresponent ordenança municipal, 
sent responsabilitat del titular, gerent o responsable legal de l'activitat, que els 
consumidors traguen de l'establiment a la via pública begudes alcohòliques. 

 
Article 63.- Règim de sancions 
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Segons el que s'estableix en la Llei 10/2014, de 29 de Desembre, de la Generalitat, de Salut de 
la Comunitat Valenciana, les conductes descrites en l'article precedent són constitutives 
d'infracció lleu i competència municipal sent sancionades amb multes de fins a 15.000,00 
euros. 
 
Per a la determinació de la seua quantia econòmica es consideraran els criteris de negligència, 
intencionalitat, generalització de la infracció, risc per a la salut, la quantia del benefici obtingut, 
graduació de les begudes, capacitat addictiva de la substància i el grau de difusió de la 
publicitat. 
 
Article 64.- Intervencions específiques  
 
1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat 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.- Tractant-se les persones infractores de menors, es practicaran les diligències necessàries 
per a comprovar si concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en art. 94 d'aquesta 
ordenança. 
 
3.- Per a garantir la salut de les persones afectades, així com per a evitar molèsties greus als 
ciutadans i ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan siga procedent, podran acompanyar a les 
persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents.  
 
Article 65.- De la prescripció i la caducitat 
 
Les infraccions a les quals es refereix aquest capítol onzé de la present Ordenança prescriuran 
a l'any de conformitat amb el que es preveu en l'art. 92.3 de la Llei 10/2014, de 29 de 
Desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. Aquest termini començarà a 
comptar a partir del dia en què s'haja comés la mateixa i s'interromprà per la iniciació, amb 
coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador, reprenent-se si 
l'expedient estiguera paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte 
responsable. 
 
Les sancions imposades per faltes lleus prescriuran al cap d'un any. Aquest termini començarà 
a comptar des de l'endemà a aquell en què haja adquirit fermesa per via administrativa la 
resolució per la qual s'imposarà la sanció i s'interromprà per la iniciació, amb coneixement de la 
persona interessada, del procediment d'execució, reprenent-se si l'expedient estiguera 
paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable. 
 
Respecte a la caducitat el termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'un expedient 
sancionador és de nou mesos, segons el que s'estableix en l’art 98.3 de la Llei 10/2014, de 29 
de Desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. 
 
 

TÍTOL IV: DEL CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS  
 
CAPÍTOL I. APLICACIÓ I OBLIGATORIETAT 
 
Article.66.- Aplicació i obligatorietat 
 
1.- Aquesta ordenança serà aplicable a tots els artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, ocells i 
mamífers de companyia la comercialització o la tinença de la qual no estiga prohibida per la 
normativa vigent. Especialment serà aplicable a les subespècies i varietats de gossos (canis 



 
 
 

 Pàgina 22 de 36 
 

familiars) i gats (felis catus). 
 
2.- Estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal, sense perjudici de les autoritzacions i 
requisits de la legislació vigent, les següents activitats: 

a) Centres per a animals de companyia: 
• Llocs de cria, per a reproducció i subministrament d'animals a tercers. 
• Residències o establiments destinats a allotjaments temporals o permanents. 
• Gosseres o establiments destinats a guardar gossos (gosseres esportives, 

gossades o dules). 
• Clíniques veterinàries, amb o sense allotjament d'animals. 

b) Centres diversos: 
• Ocelleries per a la reproducció o subministrament de xicotets animals, 

principalment ocells amb destinació a domicilis. 
• Cuidadors, subministradors o venedors d'animals d'aquari o terrari. 
• Centres on es reunisquen per qualsevol raó animals d'experimentació. 
• Instal·lació de cria d'animals destinats a l'aprofitament de les seues pells. 
• Circs i entitats similars. 
• Establiments hípics o similars, amb instal·lacions fixes o no, que guarden cavalls 

per a la pràctica de l'equitació amb finalitats esportives, terapèutiques, turístiques o 
recreatives. 

 
 
CAPÍTOL II. DE LA TINENÇA D'ANIMALS 
 
SECCIÓ I. NORMES DE CARÀCTER GENERAL 
 
Article 67.- Circumstàncies higièniques i/o de perill 
 
La tinença d'animals queda condicionada al fet que les circumstàncies higièniques del seu 
allotjament siguen òptimes i a l'absència de riscos sanitaris, perill o molèsties als veïns, a altres 
persones o a l'animal mateix. 
 
Article 68.- Obligatorietat 
 
1.- Els propietaris o posseïdors d'animals estan obligats a mantindre'ls en adequades 
condicions higienicosanitàries i en aquest sentit han d'estar correctament vacunats, 
desparacitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament. 
Igualment els allotjaments seran adequats a les seues exigències naturals i hauran de satisfer-
se les seues necessitats d'exercici físic quan l'espècie ho requerisca. 
Per raons de caràcter sanitari o molèsties de veïns l'Ajuntament pot limitar, previ informe tècnic, 
el nombre d'animals que poden allotjar-se en cada domicili o immoble. 
2.- Els posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a impedir 
que la tranquil·litat dels seus veïns siga alterada pel comportament d'aquells. 
3.- Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i 
balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants 
pertorben el descans dels veïns. 
4.- Els propietaris o posseïdors d'animals potencialment perillosos hauran d'inscriure'ls en el 
Registre Municipal corresponent. 
 
Article 69.- Prohibicions 
 
De conformitat amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 
 
1.- El sacrifici dels animals, amb sofriments físics o psíquics, sense necessitat o causa 
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justificada. En qualsevol cas es realitzarà per un veterinari i amb un mètode que garantisca 
l'absència de sofriment per a l'animal. 
2.- Maltractar als animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els puga produir danys o 
sofriments innecessaris o injustificats. 
3.- Abandonar-los; s'entendrà també com a abandó situar-los en llocs tancats o desllogats, 
solars, vies públiques, jardins, etc.… en la mesura en què no siguen en tals llocs degudament 
atesos. 
4.- Mantindre'ls lligats o engabiats en instal·lacions indegudes des del punt de vista 
higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l'atenció necessaris d'acord amb 
les seues necessitats etològiques, segons raça i espècie. 
5.- Practicar-los mutilacions, excepte les realitzades per veterinaris, en casos de necessitat 
justificada. En cap cas es considerarà causa justificada l'estètica. 
6.- No subministrar-los l'alimentació necessària per al seu normal desenvolupament. 
7.- Exhibir animals en aparadors comercials, fer donació d'animals com a premi, reclam 
publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a 
la transacció onerosa d'animals. 
8.- Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen 
ocasionar-los sofriment o trastorns en el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, 
excepte els prescrits per veterinaris en cas de necessitat. 
9.- Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació a laboratoris o clíniques sense el compliment 
de les garanties previstes en la normativa vigent. 
10.- Vendre'ls o donar-los a menors de 18 anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui 
tinguen la seua pàtria potestat o custòdia. 
11.- Exercir la venda ambulant de qualsevol animal de companyia o un altre tipus, fora dels 
recintes i dates expressament legalitzats i en condicions de legalitat absoluta respecte de cada 
espècie animal segons la seua reglamentació específica. 
12.- La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres 
activitats que impliquen crueltat o maltractament, puguen ocasionar-los la mort, sofriments o 
fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris. 
13.- Es prohibeix la tinença d'animals en llocs on no es puga exercir l'adequada atenció i 
vigilància. 
14.- La posada en llibertat o introducció en el Medi natural d'exemplars de qualsevol espècie 
exòtica que es mantinga com a animal de companyia, amb excepció dels contemplats en l'RD 
1118/1989, de 15 de setembre, que estaran sotmesos al règim d'autorització administrativa per 
la conselleria competent en matèria de caça i pesca. A l'efecte de la llei 4/1994 de 8 de juliol es 
considera fauna exòtica aquella l'àrea de distribució de la qual natural no incloga parcial o 
totalment la Península Ibèrica. 
15.- L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades, segons la legislació 
vigent. 
16.- En tot el terme municipal la caça, la captura, la pesca i l'enverinament d'animals, excepte el 
realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seua funció de protegir la salut pública i en 
aquells casos expressament autoritzats. 
Excepcionalment estaran permeses aquelles activitats de pesca de caràcter esportiu o 
tradicional a la ciutat prèvia autorització municipal. 
17.- Exercir la venda no ambulant d'animals sense el compliment de les condicions generals 
assenyalades per la llei. 
18.- La utilització d'animals amb finalitats comercials en la via pública sense autorització 
municipal expressa. 
 
Article 70.- Responsabilitat 
 
El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és 
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasione a les persones, als 
objectes, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que s'estableix 
en l'article 1905 del Codi Civil. 
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Article 71.- Incompliments 
 
1.- En el cas que els propietaris o responsables d'animals incompliren les obligacions 
establides en els articles anteriors, i especialment quan hi haja risc per a la seguretat o salut de 
les persones, o generen molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques) 
l'Administració municipal podrà requerir als propietaris o encarregats dels animals que generen 
el problema i sancionar-los. En cas de no portar-ho a efecte l'Administració municipal, segons 
les pautes que assenyalen la Legislació vigent, podrà decomissar l'animal i disposar el seu 
trasllat a un establiment adequat a càrrec del propietari o a les instal·lacions d'acolliment 
d'animals i adoptar qualsevol altra mesura addicional que es considere necessària. 
2.- Els propietaris o posseïdors d'animals han de facilitar l'accés als serveis tècnics municipals 
competents per a realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d'aquesta 
ordenança. 
 
Article 72.- Sobre la tinença d'animals potencialment perillosos 
 
1.- Es consideren animals potencialment els enumerats en l'annex I i II del Decret 145/2000, de 
26 de setembre del Govern Valencià modificat pel Decret 16/2015 , de 6 de Febrer del Consell. 
(Vegeu Annex I d'aquesta Ordenança) 
 
2.- La tinença dels animals descrits anteriorment i considerats com potencialment perillosos, 
requerirà la prèvia obtenció d'una llicència administrativa municipal atorgada per l'Ajuntament, 
que serà expedida després de la presentació dels següents documents: 

• DNI del propietari. 
• Assegurança de Responsabilitat Civil amb una cobertura no inferior als 120.203,00 

euros, per la seua responsabilitat derivada de danys causats per l'animal, encara 
que haja sigut cedit a un tercer per a la seua cura. 

• Certificat d'aptitud psicològica del propietari, qui ha de ser major d'edat, expedit per 
un psicòleg titulat dins dels tres mesos anteriors a la data de sol·licitud de la 
Llicència Administrativa (serà semblant al necessari per a la possessió d'armes). 

• Documentació que acredite la inscripció de l'animal en el Registre Informàtic 
Valencià d'Identificació Animal (RIVIA). 

• En el cas dels animals de fauna salvatge, l'obtenció de la llicència estarà 
condicionada a la presentació d'una memòria descriptiva en la qual s'analitzen les 
característiques tècniques de les instal·lacions i es garantisca que són suficients 
per a evitar l'eixida i/o fugida dels animals. Aquesta memòria haurà d'estar 
subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional. 

 
3.- La llicència administrativa per a la possessió d'animals perillosos haurà de renovar-se abans 
que transcorreguen cinc anys des de la data de la seua expedició. 
 
4.- El transport dels animals de fauna salvatge considerats com potencialment perillosos i la 
circulació i transport dels gossos de les races definides com potencialment perilloses, quan 
s'efectue per la via pública, hauran de realitzar-se per persona major d'edat, amb aptitud idònia 
per a exercir el control necessari en cada cas. 
 
5.- Els propietaris dels animals de fauna salvatge considerats com potencialment perillosos no 
podran exhibir-los ni mantindre'ls en la via pública, locals públics diferents als autoritzats a 
aquest efecte i zones comunes d'edificis habitats. Hauran de mantindre'ls confinats en tot 
moment, d'acord amb les característiques biològiques de l'espècie de què es tracte. 
 
6.- Els propietaris o posseïdors de gossos de races definides com potencialment perilloses 
hauran de mantindre'ls permanentment sota el seu control, evitant la seua fugida, fins i tot a 
l'interior de les seues instal·lacions particulars. Igualment hauran de conduir-los per la via 
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pública proveïts de morrió, que impedisca l'obertura de la mandíbula per a mossegar, i 
subjectes a una corretja curta, amb un màxim de dos metres, i no extensible que permeta el 
domini sobre l'animal en tot moment . 
 
 
SECCIÓ II. NORMES SANITÀRIES 
 
Article 73.- Prohibició i responsabilitat 
 
1.- Es prohibeix l'abandó d'animals. Es considerarà animal abandonat o errant, aquell que no 
porte cap identificació referent al seu origen o sobre el seu propietari, ni vaja acompanyat de 
cap persona.  
Qualsevol persona que advertisca l'existència d'animals sols per les vies i/o espais públics ha 
de comunicar-ho a l'Ajuntament o a les dependències de la policia local perquè puguen ser 
recollits. 
2.- Si l'animal porta identificació s'avisarà al propietari i aquest haurà d'abonar prèviament les 
despeses que haja originat la seua atenció i manteniment. 
 
Article 74.- Les colònies de gats ferals 
 
Les colònies de gats ferals, entenent com a tals aquelles compostes per determinat grup de 
gats no amansits i que ocupen un determinat espai públic o privat a la ciutat i es concentren per 
a accedir al menjar i aigua que se'ls subministra, hauran d'estar autoritzades i registrades a 
l'Ajuntament i degudament senyalitzades. Per a això, en l'Annex II de la present ordenança, es 
determina les condicions que han de complir les citades colònies felines i quins entren dins del 
marc del projecte CES, podent controlar les condicions sanitàries de cadascuna i estant 
subjectes al compliment dels següents requisits mínims: 
 
1.- Hi haurà una o més persones identificades i responsables de la gestió de cada colònia. 
2.- Els animals disposaran sempre d'aigua neta. Es posarà el menjar suficient perquè no 
queden restes que puguen ser aprofitats per rosegadors o altres plagues. 
3.- El menjar dels animals es posarà en recipients adequats, mai es tirarà directament al sòl. 
4.- Els recipients per a aigua i menjar i els llocs de refugi mai ocuparan vies de trànsit per als 
vianants i/o rodat. En les zones privades dependrà del consentiment per escrit dels seus 
propietaris/àries. 
5.- L'entorn on es troben els animals estarà net, recollint-se periòdicament els excrements que 
generen, així com les restes d'aliments, a fi d'evitar males olors i proliferació d'altres vectors 
animals.  
6.- La colònia estarà subjecta a un programa sanitari de desparasitació i vacunació, així com al 
projecte CES.  
7.- Les colònies de gats no ocuparan espais pròxims a llocs en els quals es constate un 
perjudici sanitari. 
8.- Les colònies de gats que no complisquen els requisits assenyalats seran considerades 
col·lectivitats d'animals abandonats. 
 
Article 75.- Obligacions 
 
1.- Totes les autoritats sanitàries que coneguen l'existència d'una mossegada o una agressió 
provocada per un animal el comunicaran immediatament a l'ajuntament del municipi en el qual 
estiga domiciliat el propietari d'aquell, sempre que tinguen constància d'aquesta última dada. 
Aquest ajuntament informarà el propietari de l'obligació recollida en el paràgraf següent. 
2. El propietari o amo d'un animal que agredisca a persones o altres animals causant-los 
ferides per mossegada serà responsable que l'animal siga sotmés a una avaluació inicial o 
reconeixement previ i a un període d'observació de catorze dies següents a l'agressió per un 
veterinari en exercici lliure professional. Aquestes actuacions tindran per objecte observar 
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l'existència d'indicis clínics i/o epidemiològics compatibles amb ràbia en l'animal. 
3.- El veterinari actuant emetrà un informe sanitari de l'observació de l'animal, que serà 
entregat al seu propietari o posseïdor. A més, haurà d'informar l'entitat gestora del Registre 
Informàtic Valencià d'Identificació Animal dels resultats d'aquesta observació, amb el que 
s'actualitzarà la dada en aquest registre. 
Si el veterinari actuant observara indicis clínics i/o epidemiològics compatibles amb ràbia, haurà 
de comunicar tal circumstància a les autoritats competents en matèria de sanitat animal i salut 
pública, així com a l'ajuntament respectiu. 
4.- El propietari o posseïdor de l'animal entregarà a l'ajuntament una còpia de l'informe 
veterinari de l'observació dins dels quinze dies posteriors a aquesta. 
5.- Aquestes mesures tenen la consideració d'obligació sanitària, d'acord amb la Llei 4/1994, de 
8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia, per la qual cosa el seu 
incompliment tindrà la consideració d'infracció greu. 
6.- En tot cas, s'actuarà d'acord amb les directrius del Pla de Contingència per al Control de la 
Ràbia en Animals Domèstics a Espanya que es trobe en vigor a cada moment. 
 
Article 76.- Responsabilitat de veterinaris, clíniques i consultoris veterinaris 
 
1.- Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de portar obligatòriament un 
arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagen sigut vacunats o tractats. L'esmentat arxiu 
estarà a la disposició de l'autoritat municipal, sense perjudici d'estar a la disposició d'una altra 
autoritat competent, en els casos establits en la legislació vigent. 
2.- Qualsevol veterinari situat en el municipi, està obligat a comunicar a l'Ajuntament tota 
malaltia animal transmissible inclosa en les considerades malalties de declaració obligatòria 
incloses en el RD 617/2007, de 16 de Maig, pel qual s'estableix la llista de Malalties d'Animals 
de declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la seua notificació (BOE 118/2007 de 17 
de Maig de 2007), perquè independentment de les mesures zoosanitàries individuals es puga 
prendre mesures col·lectives, si cal. 
 
 
SECCIÓ III. NORMES ESPECÍFIQUES PER ALS GOSSOS 
 
Article 77.- Aplicació 
 
1.- Són aplicables als gossos totes les normes de caràcter general i les sanitàries establides 
per a tots els animals. 
2.- Són aplicables als gossos potencialment perillosos la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i el Reial decret 
287/2002, de 22 de març que la desenvolupa, o les normes que els substituïsquen. 
 
Article 78.- Obligacions 
 
Els propietaris de gossos estan obligats a: 
 
1.- Inscriure'ls en el cens caní municipal en el terme màxim de 3 mesos comptats a partir de la 
data de naixement o d'adquisició de l'animal. 
2.- Comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos a l'Ajuntament en el terme de 15 
dies a partir del fet, portant la targeta sanitària de l'animal o el certificat veterinari en cas de 
mort. 
3.- Comunicar a l'Ajuntament els canvis de domicili del propietari o del responsable d'un gos, 
així com la transferència de la possessió, en un terme de 15 dies a partir del fet. 
4.- Vacunar-los contra aquelles malalties que són objecte de prevenció a partir de l'edat 
reglamentada en la normativa vigent i proveir-se de la targeta sanitària, que servirà de control 
sanitari dels gossos durant tota la seua vida. 
5.- Realitzar controls sanitaris dels gossos periòdicament, i com a mínim una vegada a l'any. 
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6.- Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents com ara tatuatge, identificació 
electrònica o altres sistemes i placa identificativa. 
7.- Els propietaris de gossos potencialment perillosos hauran de sol·licitar la preceptiva 
llicència, la inscripció en el Registre i complir les mesures de seguretat que s'estableixen en el 
Reial decret 287/2002, o norma que la substituïsca. 
 
Article 79.- Gossos de vigilància 
 
1.- Els propietaris de gossos de vigilància han d'impedir que els animals puguen abandonar el 
recinte i atacar a qui circule per la via pública. 
2.- És necessari col·locar en lloc ben visible un rètol que advertisca del perill de l'existència d'un 
gos de vigilància. 
3.- Els gossos de vigilància d'obres han d'estar correctament censats i vacunats, els propietaris 
han d'assegurar l'alimentació, el control veterinari necessari i han de retirar-los en finalitzar 
l'obra, en cas contrari se'ls considerarà abandonats. 
 
 
CAPÍTOL III. PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA CIUTAT 
 
SECCIÓ I. ANIMALS EN ELS ESPAIS PÚBLICS. 
 
Article 80.- Obligacions 
 
1.- Tots els animals, quan transiten pels espais públics, aniran proveïts de la seua placa 
d'identificació i degudament controlats mitjançant corretja o el mètode més adequat per a cada 
espècie. 
2.- Han de circular amb morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal, i amb cadena o 
corretja no extensible de menys de dos metres, els gossos considerats potencialment perillosos 
de conformitat amb la normativa vigent. L'ús del morrió pot ser ordenat per l'autoritat municipal 
quan es donen les circumstàncies de perill manifest i mentre aquestes duren. 
3.- Els propietaris dels gossos estan obligats a respectar les indicacions contingudes en els 
rètols informatius col·locats en el municipi. 
 
Article 81.- Prohibicions 
 
Està prohibida la presència d'animals en les zones enjardinades i als parcs i zones de joc 
infantil, i en la seua zona d'influència establida en un radi de 5 metres al voltant, excepte en els 
supòsits de les zones expressament destinades per a esplai d'animals. 
 
Article 82.- Condicions de circulació i conducció 
 
La circulació i conducció d'animals i de vehicles de tracció animal en la via pública han 
d'ajustar-se al que dispose l'ordenança municipal de circulació vigent. El transport d'animals en 
vehicles particulars s'efectuarà de manera que no puga ser pertorbada l'acció del conductor ni 
es comprometa la seguretat del trànsit. En cas contrari podria ser objecte de sanció conforme a 
les normes de trànsit. 
 
 
SECCIÓ II. TRASLLATS D'ANIMALS EN TRANSPORTS COL·LECTIUS. 
 
Article 83.- Transport públic municipal 
 
Els conductors o encarregats dels mitjans de transport públic municipal podran prohibir el 
trasllat d'animals quan consideren que poden ocasionar molèsties a la resta dels passatgers. 
També podran indicar un lloc destinat en el vehicle per a l'acomodament de l'animal. En tot cas, 
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podran ser traslladats en transport públic municipal tots aquells animals xicotets que viatgen 
dins de cistelles, gàbies o similars o en braços dels seus amos. 
 
Article 84.- Gossos guia 
 
Els gossos guia podran circular lliurement en els transports públics de caràcter municipal 
sempre que vagen acompanyats pel seu amo i complisquen les condicions higièniques i 
sanitàries i de seguretat que prevegen les ordenances. 
 
 
CAPÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 85.- Responsabilitat 
 
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometen a 
títol d'autors i coautors. 
 
Els pares, tutors, acollidors i guardadors legals seran també responsables directes i solidaris de 
les infraccions comeses pels menors d'edat sempre que, per part seua, conste dol, culpa o 
negligència. 
 
Article 86.- Classificació de les infraccions i la seua sanció 
 
Les infraccions administratives d'aquest títol es classifiquen en lleus, greus i molt greus: 
 
1.- Infraccions lleus: 

a) La possessió de gossos no censats. 
b) No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació o de 

tractament obligatori, o que aquests estiguen incomplets. 
c) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establits en l'article 6 de la Llei 

4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la 
protecció d'animals de companyia. 

d) La venda i donació a menors de 18 anys o incapacitats sense l'autorització dels qui 
tinguen la seua pàtria potestat o custòdia. 

e) La presència d'animals en zones enjardinades i en parcs i en zones de joc infantil que 
no estiga permés. 

f) El trànsit d'animals pels espais públics o zones verdes sense les seues corresponents 
plaques d'identificació o sense corretja. 

g) No comunicar a l'Ajuntament la mort o desaparició del gos. 
h) No comunicar a l'Ajuntament els canvis de domicili del propietari o del responsable d'un 

gos, així com la transferència de la possessió. 
i) No tindre els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat. 
j) No advertir la presència de gossos de vigilància per part dels seus amos o 

responsables de l'immoble. 
k) No prendre les mesures oportunes, els propietaris d'animals que per qualsevol 

circumstància i de manera freqüent produïsquen molèsties al veïnat, per a evitar 
aquestes molèsties.  

l) Exercir la venda no ambulant d'animals sense el compliment de les condicions generals 
assenyalades per la llei. 

m) La utilització d'animals amb finalitats comercials en la via pública sense autorització 
municipal expressa. 

n) Desobeir les indicacions dels encarregats dels mitjans de transport públic municipal. 
o) Qualsevol infracció a la present ordenança que no siga considerada com a greu o molt 

greu. 
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2. Infraccions greus: 
 

a) El manteniment d'animals d'espècies perilloses sense autorització prèvia. 
b) Exhibir animals en aparadors comercials, fer donació d'animals com a premi, reclam 

publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa 
diferent a la transacció onerosa d'animals. 

c) El manteniment d'animals sense l'alimentació, lligats o engabiats en instal·lacions 
indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les 
cures i l'atenció necessaris d'acord amb les seues necessitats etològiques, segons raça 
i espècie. 

d) La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris als animals de 
companyia. 

e) L'incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d'animals, cria o 
venda d'aquests, de qualsevol dels requisits i condicions establides per la Llei 4/1994 
de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la protecció 
d'animals de companyia. 

f) La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o sofriment, 
sense autorització prèvia de l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana. 

g) L'incompliment de l'obligació d'identificar als animals, tal com assenyala l'article 11 de 
la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la 
protecció d'animals de companyia. 

h) La reincidència en una infracció lleu. 
i) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 

necessàries per a evitar la seua escapada o extraviament. 
j) No identificar a l'animal potencialment perillós. 
k) Ometre la inscripció de l'animal potencialment perillós en el Registre d'animals 

potencialment perillosos. 
l) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb 

cadena. 
m) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les 

autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de funcions 
establides en la Llei 50/1999 de 23 de desembre de Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos, així com el subministrament d'informació inexacta 
o de documentació falsa. 

n) El no sotmetiment a control veterinari a l'animal que ocasione una mossegada. 
 
3. Infraccions molt greus: 
 

a) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals. 
b) L'abandó dels animals no considerats potencialment perillosos. 
c) La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d'animals quan 

el mal no siga simulat. 
d) L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense control veterinari. 
e) La venda ambulant d'animals. 
f) La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos corresponents. 
g) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen 

ocasionar-los sofriments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic 
natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat. 

h) L'incompliment de l'obligació de declarar al facultatiu sanitari competent, com més 
prompte millor, l'existència de qualsevol símptoma que denotara l'existència d'una 
malaltia contagiosa o transmissible a l'home. 

i) La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars, i altres 
activitats que indiquen crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la mort, sofriment 
o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris, en aquest supòsit per a la 
imposició de la sanció corresponent, s'estarà al que es disposa en la Llei 14/2010, de 3 
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de Desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 
Establiments Públics. 

j) La incitació als animals per a escometre contra persones o altres animals, exceptuant 
els gossos de la policia i els dels pastors. 

k) La reincidència en una infracció greu. 
l) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i qualsevol gos, 

entenent-se per animal abandonat, tant aquell que vaja preceptivament identificat, com 
els que no porten cap identificació sobre el seu origen o propietari, sempre que no 
vagen acompanyats de cap persona. 

m) Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
n) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui 

manque de llicència. 
o) Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a finalitats prohibides. 
p) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui manque del certificat de 

capacitació. 
q) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d'animals 

potencialment perillosos, o la seua participació en ells, destinats a demostrar 
l'agressivitat dels animals. 

 
Article 87.- Règim de sancions 
 
Les infraccions als preceptes establits en aquest títol podran ser sancionades amb multes de 
fins a les següents quanties: 
 

• Infraccions lleus: de 30,05 a 601,01 Euros 
• Infraccions greus: de 601,02 euros a 6.010,12 euros. 
• Infraccions molt greus: de 6.010,13 a 18.030,36 euros. 

 
Excepte les infraccions contemplades en la Llei 50/1999,de 23 de desembre de Règim Jurídic 
de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos que se sancionaren segons el que s'estableix 
en aquesta llei. 
En la imposició de sancions es tindran en compte per a graduar la quantia de les multes i la 
imposició de sancions accessòries, els següents criteris: 

a) La transcendència social o sanitària, i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
c) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions, així com la negligència o 

intencionalitat de l'infractor. 
 
La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la 
situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats 
pels fets sancionats. 
 
Aquelles altres infraccions a mandats o prohibicions contingudes en aquest títol que no 
estigueren recollides en el quadre infractor adjunt, en aplicació dels criteris assenyalats en 
l'article 28.2 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores 
de la protecció d'animals de companyia i 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre de Règim 
Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos es procediran a qualificar com a lleus, 
greus i molt greus i seran sancionades conformement als següents criteris: 
 
Les infraccions lleus seran sancionades amb l'import de 70,00 euros. 
Les infraccions greus i molt greus seran sancionades amb l'import mínim previst en la legislació 
específica: 
 

- 601,02 i 6.010,10 euros respectivament, per a infraccions a la Llei 4/1994. 
- 300,51 i 2.404,06 euros respectivament, per a infraccions a la Llei 50/1999. 
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Article 88.- Mesures cautelars 
 
1.- L'Ajuntament pot retindre els animals objecte de protecció mitjançant els serveis competents 
quan hi haja un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis 
animals i quan hi haja constatació d'infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança. 
Igualment en cas d'infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any, l'animal pot ser 
retingut. 
2.- La retenció té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador, a la vista 
del qual es retornarà al propietari/ària, quedarà sota la custòdia de l'Administració competent o 
serà sacrificat. 
3.- Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció, per raó de la 
retenció, seran a càrrec del propietari o posseïdor/a de l'animal. 
 
 

TÍTOL V: PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA 
 
Article 89.- Normes de conducta, 
 
En aplicació a la Llei orgànica 4/2015 de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana 
queden prohibides les següents conductes en espais públics municipals o quan afecten béns 
de titularitat local: 
 
1.- Els actes d'obstrucció que pretenguen impedir a qualsevol autoritat, empleat públic o 
corporació local l'exercici legítim de les seues funcions. 
 
2.- La desobediència o la resistència a l'autoritat local o als seus agents en l'exercici de les 
seues funcions, quan no siguen constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a 
requeriment de l'autoritat local o dels seus agents o l'al·legació de dades falses o inexactes en 
els processos d'identificació. 
 
3.- La negativa d'accés o l'obstrucció deliberada de les inspeccions o controls reglamentaris 
realitzats per agents de l'autoritat local, establits conforme al que es disposa en aquesta Llei, en 
fàbriques, locals, establiments, embarcacions i aeronaus. 
 
4.- Les faltes de respecte i consideració el destinatari de la qual siga un membre del Cos de la 
policia local en l'exercici de les seues funcions, quan aquestes conductes no siguen 
constitutives d'infracció penal. 
 
5.- La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol mena de dispositiu, sobre membres del 
Cos de la policia local per a impedir o dificultar l'exercici de les seues funcions. 
 
6.- L'ocupació de la via pública de titularitat local per a la venda ambulant no autoritzada. 
 
7.- Els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles de titularitat local, quan no 
constituïsquen infracció penal. 
 
8.- L'escalament d'edificis o monuments de titularitat local sense autorització quan existisca un 
risc cert que s'ocasionen danys a les persones o als béns. 
 
9.- La remoció de tanques, encintats o altres elements fixos o mòbils col·locats pel Cos de la 
policia local per a delimitar perímetres de seguretat, fins i tot amb caràcter preventiu, quan no 
constituïsca infracció greu. 
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10.- Deixar solts o en condicions de causar danys animals feroços o nocius, així com 
abandonar animals domèstics en condicions en què puga perillar la seua vida. 
 
Article 90.- Règim de sancions 
 
Segons el que s'estableix en la Llei orgànica 4/2015 de 30 de març de Protecció de la 
Seguretat Ciutadana les conductes descrites en els apartats 1 a 3 de l'article precedent són 
constitutives d'infracció greu, i les conductes descrites en els apartats 4 al 10 de l'article 
precedent són constitutives d'infracció lleu. 
 
Les infraccions lleus se sancionaren amb multa de 100,00 a 600,00 euros i les infraccions 
greus amb multa de 601,00 a 30.000,00 euros. 
 
 

TÍTOL VI: DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM 
SANCIONADOR  

 
Article 91.-Graduació de les sancions  
 
1.- La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiarà per l'aplicació del 
principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents: 

a) El grau de culpabilitat. 
b) L'existència d'intencionalitat. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La reincidència. 
e) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 
g) La naturalesa dels béns o productes oferits en el comerç ambulant no autoritzat regulat 

en el capítol VII del Títol III. 
 
2.- S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comés en el termini d'un any més d'una infracció 
de la mateixa naturalesa i ha sigut declarat per resolució ferma en via administrativa. Hi ha 
continuïtat o persistència en la conducta infractora quan la persona responsable ja ha sigut 
sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments 
sancionadors per infraccions de la present 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 beneficiós per a la persona infractora que el compliment de les normes 
infringides. 
 
Article 92.- Prescripció i caducitat 
 
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis 
mesos, excepte legislació específica. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia 
en què la infracció s'haja comés.  
 
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades 
per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any, excepte 
legislació específica. Aquests terminis començaran a comptar des de l'endemà a aquell en què 
haja adquirit fermesa per via administrativa la resolució per la qual s'imposarà la sanció. 
 
Respecte a la caducitat s'estarà al que s'estableix en la Llei 39/2015 del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i el que es disposa en la legislació 
aplicable. 
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Article 93.-Competència 
 
La competència per a imposar sancions correspon a l'Alcalde (Junta de Govern Local quan es 
tracte de municipi de gran població), funció que podrà delegar en els termes previstos en la Llei 
sense perjudici del que s'estableix en altres lleis o normes de rang superior que atorguen 
aquesta competència a altres autoritats o organismes públics. 
 
Article 94.- Responsabilitat de les infraccions 
 
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes dirigides a 
individualitzar a la persona o les 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. 
 
Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors d'edat: 
 

D'acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del 
xiquet, totes les mesures en aquest cas sancionadores 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 menors a ser 
escoltats en tots aquells assumptes que els afecten i al fet que les seues opinions 
siguen tingudes en compte. 
Els pares, tutors, acollidors i guardadors legals seran responsables civils subsidiaris 
dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguen 
d'ells. 
Així mateix, en aquells casos en què es preveja expressament en aquesta Ordenança 
els pares, tutors, acollidors i guardadors legals seran també responsables directes i 
solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per part seua, 
conste dol, culpa o negligència. 
 
D'acord amb el que s'estableix en el art 93.4 de la Llei 10/2014, de 29 de Desembre, de 
la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana en matèria de consum de begudes 
alcohòliques els pares, tutors, acollidors i guardadors legals, per aquest ordre, 
respondran solidàriament amb els menors d'edat en el pagament de la indemnitzacions 
i sancions derivades de les infraccions comeses per aquests últims, per l’incompliment 
del deure de previndre la infracció administrativa comesa. 
 
D'acord amb el que s'estableix en l’art. 30 de Llei orgànica 4/2015, de 30 de Març de 
2015, de Protecció de la Seguretat ciutadana els menors de catorze anys estan 
exempts de responsabilitat per les infraccions comeses les quals es posaran en 
coneixement del Ministeri Fiscal perquè inicie, en el seu cas, les actuacions oportunes. 
D'acord amb el que s'estableix en l’art. 42 del mateix text legal quan siga declarat autor 
dels fets comesos un menor de 18 anys no emancipat o una persona amb la capacitat 
modificada judicialment, respondran solidàriament amb ell, dels danys i perjudicis 
ocasionats, els seus pares, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet 
segons siga procedent. 

 
Article 95.- Responsabilitat civil 
 
1.- La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta Ordenança no exclou la 
responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que puga correspondre al 
sancionat. 
 
Article 96.- Procediment sancionador 
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1.- El procediment sancionador se substanciarà d'acord amb el que es disposa en la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
En cas de terminació del procediment sancionador per reconeixement de responsabilitat o 
pagament voluntari amb anterioritat a la resolució, conforme a l’art. 85 de la Llei 39/2015 
s'estableixen els següents percentatges de reducció sobre l'import de la sanció proposada: 
 

a) Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seua responsabilitat, es 
podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca.  

En aquest cas s'aplicarà una reducció del 25% de la sanció. 
 

b) Quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari o bé calga imposar una sanció 
pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la improcedència de la 
segona, el pagament voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment 
anterior a la resolució, implicarà la terminació del procediment, excepte en el relatiu a la 
reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i 
perjudicis causats per la comissió de la infracció.  

En aquest cas s'aplicarà una reducció del 25% de la sanció. 
 

c) En tots dos casos (a i b), quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, l'òrgan 
competent per a resoldre el procediment aplicarà aquestes reduccions sobre l'import de 
la sanció proposada, sent aquestes acumulables entre si. Les citades reduccions 
hauran d'estar determinades en la notificació d'iniciació del procediment i la seua 
efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en 
via administrativa contra la sanció. 

 
2. Per a l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de protecció de la seguretat 
ciutadana, es consideraran les especialitats regulades en la secció tercera del Capítol V de la 
Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de la Protecció de la Seguretat Ciutadana. 
 
Article 97.- Apreciació de delicte o falta 
 
1.- Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança pogueren 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 ferm la resolució recaiguda 
en l'àmbit penal, quedant fins llavors interromput el termini de prescripció. Els fets declarats 
provats en via judicial vincularan a l'autoritat competent per a 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 en el si del procediment administratiu sancionador 
abans de la intervenció judicial podran mantindre's en vigor mentre no recaiga pronunciament 
exprés referent a les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que puga interposar el 
presumpte infractor sobre l'establiment o la vigència d'aquestes mesures provisionals.  
 
Article 98.- Reparació de danys 
 
1.- La imposició de les sancions que corresponguen per l'incompliment d'aquesta Ordenança 
no exonera a la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats. 
2.- A l'efecte del que s'estableix en l'apartat anterior, quan siga procedent, l'Administració 
municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que 
procedisca. 
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Article 99.- Mesures de policia administrativa directa 
 
1.- Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions 
previstes en aquesta Ordenança, i, sense perjudici de procedir a denunciar les conductes 
antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no respecten les normes perquè 
desistisquen en la seua actitud o comportament, advertint-les que en cas de resistència poden 
incórrer en responsabilitat administrativa per desobediència. 
2.- Quan la infracció comesa provoque, a més d'una pertorbació de la convivència ciutadana i 
el civisme, una deterioració de l'espai públic, es requerirà al seu causant perquè procedisca a la 
seua reparació, restauració o neteja immediates, quan siga possible. 
3.- En cas de resistència a aquests requeriments, i sense perjudici del que es disposa en 
l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint en tot 
cas amb el principi de proporcionalitat. 
4.- A l'efecte de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l'autoritat 
requeriran a la persona presumptament responsable perquè s'identifique. 
De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comés una 
infracció, els agents de l'autoritat podran requerir-la perquè, a fi d'iniciar l'expedient sancionador 
de la infracció comesa, els acompanye a dependències pròximes que compten amb mitjans 
adequats per a realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps 
imprescindible, informant la persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament. 
 
Article 100.- Mesures provisionals 
 
1.- Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les mesures 
provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per a evitar la 
comissió de noves infraccions o per a 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 s'adoptaran d'acord amb els principis de 
proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat. 
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzen sense llicència i la 
retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb els quals s'estiguera generant o 
s'haguera generat la infracció. 
 
2.- Les mesures provisionals es podran adoptar també de forma motivada amb anterioritat a la 
iniciació de l'expedient sancionador en els casos d'urgència inajornable i per a la protecció 
provisional dels interessos implicats. Aquestes mesures han de ser proporcionades, i hauran de 
ser confirmades, modificades o alçades en l'acord d'iniciació del procediment, que haurà 
d'efectuar-se dins dels quinze dies següents a la seua adopció. 
 
Article 101.- Decomisos 
 
1.- A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els agents 
de l'autoritat podran, en tot cas, decomissar els utensilis i el gènere objecte de la infracció o que 
van servir, directament o indirectament, per a la comissió d'aquella, així com els diners, els 
fruits o els productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia 
municipal mentre siga necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, mancant 
aquest, mentre perduren les circumstàncies que van 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, es destruiran o se'ls donarà el destí adequat. Els objectes 
decomissats es depositaran a la disposició de l'òrgan sancionador competent per a la resolució 
de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el 
titular haja recuperat l'objecte, es procedirà a la seua destrucció o s'entregarà gratuïtament a 
entitats sense ànim de lucre amb finalitats socials. 
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DISPOSICIONS FINALS 

 
La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el text íntegre de la mateixa en el 
«Butlletí Oficial» de la província, segons el que es disposa en l'article 70.2. de la Llei de bases 
de règim local, i transcórrega el termini previst en l'article 65.2 de la mateixa Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sent aplicable en tant no siga derogada, 
suspesa o anul·lada. 
 
 


