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QUADRE INFRACTOR ORDENANÇA MUNICIPAL CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA 

 
Norma Art Apart Opc Cal Fet Denunciat Trams Import 

Import reduït 

OM 9 1 1 GREU 

No mantindre en condicions de seguretat, 
salubritat i adorn públic, els terrenys, 
construccions i edificis.  
 
OBSERVACIONS: Després de venciment del 
requeriment efectuat, indicar data de 
requeriment 

De 750,01 a 
1.500,00 

751,00 
* 

OM 9 2 A GREU 

Incompliment del deure de neteja i 
manteniment de solars. 
 
OBSERVACIONS: Després de venciment 
del requeriment efectuat, indicar data de 
requeriment 

De 750,01 a 
1.500,00 

751,00 
* 

OM 10 1 1 LLEU No depositar en papereres els residus 
sòlids de xicoteta grandària. Fins750,00 50,00 

* 

OM 10 1 2 LLEU No depositar en contenidors els residus 
sòlids Fins750,00 80,00 

* 

OM 10 2 1 GREU 

Llançar o depositar residus en la via 
pública, en solars i finques sense barrar, 
així com la seua evacuació a la xarxa de 
sanejament i clavegueram. 

De 750,01 a 
1.500,00 

751,00 
* 

OM 11 1 1 LLEU 
Abocar a la via pública qualsevol tipus de 
residus i partícules derivades de neteja de 
qualsevol classe d'objecte. 

Fins750,00 80,00 
* 

OM 11 2 1 LLEU Depositar fem domiciliari o d'establiments 
fora de l'horari establert. Fins750,00 80,00 

* 

OM 11 2 2 LLEU 
No depositar el fem domiciliari o 
d'establiments en bosses correctament 
tancades.  

Fins750,00 80,00 
* 

OM 11 3 1 LLEU Depositar en els contenidors residus 
líquids. Fins750,00 80,00 

* 

OM 11 3 2 LLEU Depositar en els contenidors residus no 
autoritzats Fins750,00 100,00 

* 

OM 11 4 1 LLEU Desplaçar els contenidors del lloc 
assignat per l'Administració Fins750,00 150,00 

* 

OM 11 5 1 LLEU 
Llançar a la via pública qualsevol classe 
de desaprofitaments des de vehicles, ja 
estiguen aturats o en marxa. 

Fins750,00 90,00 
* 

OM 11 6 1 LLEU 
Queda prohibit incomplir criteris fixats per 
l'ajuntament per al sistema de recollida 
selectiva de residus porta a porta. 

Fins 750,00 50,00 
* 

OM 11 7 1 LLEU 

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.) 

Fins 750,00 50,00 
* 

OM 11 8 1 LLEU 

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. 

Fins 750,00 50,00 
* 
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Norma Art Apart Opc Cal Fet Denunciat Trams Import 
Import reduït 

OM 12 1 1 LLEU 
No retirar els sobrants d'obres i enderrocs 
resultants de treballs realitzats en la via 
pública. 

Fins 750,00 600,00 
* 

OM 12 3 1 LLEU 

No adoptar les mesures necessàries de 
protecció al voltant dels enderrocaments, 
terres i materials d'obres per a evitar 
l'expansió d'aquests materials, fora de la 
zona afectada pels treballs. 

Fins 750,00 600,00 
* 

OM 12 5 1 LLEU 
No mantindre netes de materials residuals 
les rases, canalitzacions, etc. realitzades 
en la via pública. 

Fins750,00 400,00 
* 

OM 12 6 1 LLEU 

No instal·lar tanques i elements de 
protecció, així com tubs i altres elements 
per a la càrrega i descàrrega de materials 
i productes d'enderrocament. 

Fins 750,00 750,00 
* 

OM 12 7 1 LLEU 
Transportar residus i altres materials 
sense complir les condicions necessàries 
per a evitar que s'embrute la via pública. 

Fins 750,00 750,00 
* 

OM 13 2 1 LLEU No utilitzar contenidors d'obra quan 
siguen preceptius Fins 750,00 750,00 

* 

OM 13 3 1 LLEU No retirar els contenidors d'obra plens en 
un termini màxim de 24 hores. Fins750,00 400,00 

* 

OM 13 3 2 LLEU 
No retirar els contenidors d'obra de la via 
pública dins de les 24 hores següents a la 
terminació del treball. 

Fins750,00 400,00 
* 

OM 13 5 1 LLEU 

Transportar formigó amb vehicle 
formigonera, sense que aquest compte 
amb un dispositiu que impedisca 
l'abocament de formigó en la via pública. 

Fins 750,00 750,00 
* 

OM 13 5 2 LLEU Netejar formigoneres en la via pública Fins 750,00 750,00 
* 

OM 13 6 1 LLEU 
Manipular i seleccionar qualsevol tipus de 
material residual depositat en la via 
pública. 

Fins750,00 150,00 
* 

OM 13 7 1 LLEU 
Rebuscar, furgar i extraure elements 
depositats en papereres i recipients 
instal·lats en la via pública. 

Fins750,00 80,00 
* 

OM 13 8 1 LLEU Embrutar la via pública quan es realitza la 
neteja dels aparadors, botigues etc. Fins 750,00 200,00 

* 

OM 16 1 1 LLEU 

No procedir a la neteja de la brutícia o 
dels elements produïts per les operacions 
de càrrega, descàrrega, eixida o entrada 
d'obres o magatzems de qualsevol 
vehicle. 

Fins 750,00 600,00 
* 

OM 18 1d 0 LLEU Abandonar animals morts Fins750,00 600,00 
* 

OM 18 1e 0 LLEU Llavar o netejar animals en la via pública Fins750,00 150,00 
* 

OM 18 1f 0 LLEU 

Embrutar les vies públiques i qualsevol 
lloc destinat al trànsit o a l'esplai del 
ciutadà amb deposicions fecals de 
gossos. 

Fins750,00 150,00 
* 
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Norma Art Apart Opc Cal Fet Denunciat Trams Import 
Import reduït 

OM 18 1g 0 LLEU 
Deixar que l'animal miccione en les 
façanes dels edificis i/o en el mobiliari 
urbà sense diluir-lo. 

Fins750,00 80,00 
* 

OM 18 1h 0 LLEU Depositar les defecacions d'animals fora 
dels llocs destinats a tal fi. Fins750,00 80,00 

* 

OM 18 1i 0 LLEU Depositar menjar per a animals excepte 
autorització específica per a d’això. Fins750,00 150,00 

* 

OM 18 2 1 GREU 

Abandonar mobles i estris particulars en 
la via pública, llevat que s'haja sol·licitat el 
servei especial de recollida dels mateixos 
i estiguen a l'espera de ser retirats. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 21 2 1 GREU Embrutar la via pública a conseqüència 
de la celebració d'un acte públic. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 22 1 1 GREU 

No mantindre nets els titulars 
d'establiments públics l'espai públic en 
què desenvolupen la seua activitat com 
ara el mercat municipal entre altres. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 22 3 1 GREU 
No instal·lar les papereres necessàries 
per a afavorir la recollida de residus que 
gènere les seues respectives activitats. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 25 1 1 LLEU 
Realitzar conductes de menyspreu a la 
dignitat d'altres persones, de fet, per escrit 
o de paraula.  

Fins 750,00 150,00 
* 

OM 25 1 2 LLEU 

Tindre comportaments discriminatoris cap 
a una altra persona siga de contingut 
xenòfob, racista, sexista, homòfob o de 
qualsevol altra condició.  

Fins 750,00 150,00 
* 

OM 25 2 1 GREU 
 

Realitzar conductes de menyspreu a la 
dignitat de persones majors, menors o 
discapacitades, de fet, per escrit o de 
paraula. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 25 2 2 GREU 
 

Tindre comportaments discriminatoris cap 
a persones majors, menors o 
discapacitades, siga de contingut 
xenòfob, racista, sexista, homòfob o de 
qualsevol altra condició. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 25 3 1 GREU 
 

Realitzar conductes d'agressió o setge a 
menors realitzades per grups de persones 
que actuen en l'espai urbà. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 29 1 1 LLEU 

Col·locar sense autorització municipal 
cartells, tanques o qualsevol altra forma 
de publicitat en edificis i instal·lacions 
municipals. 

Fins 750,00 400,00 
* 

OM 29 1 2 GREU 
 

Col·locar sense autorització municipal 
cartells, tanques o qualsevol altra forma 
de publicitat sobre monuments o edificis 
catalogats o protegits. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 29 1 3 GREU 
 

La col·locació de cartells, pancartes o 
adhesius en senyals de trànsit de manera 
que impossibilite una correcta visió per 
part dels conductors i/o vianants. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 
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OM 29 2 1 LLEU 
No retirar dins del termini autoritzat els 
elements publicitaris utilitzats i els seus 
corresponents accessoris. 

Fins 750,00 600,00 
* 

OM 29 3 1 LLEU 
Col·locar sense autorització municipal 
cartells, tanques o qualsevol altra forma 
de publicitat en un bé privat.  

Fins 750,00 400,00 
* 

OM 29 5 1 LLEU 
Esgarrar, arrancar i tirar a l'espai públic 
cartells, anuncis, pancartes i objectes 
similars. 

Fins 750,00 100,00 
* 

OM 29 6 1 LLEU Col·locar publicitat sobre la part exterior 
dels cristalls dels vehicles.  Fins 750,00 150,00 

* 

OM 29 6 2 LLEU 

Repartir, escampar i tirar tota classe de 
fullets o papers de publicitat comercial o 
qualsevol material similar en la via 
pública. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 33 1 1 LLEU 
Oferir en l'espai públic jocs que impliquen 
apostes amb diners o béns, excepte els 
autoritzats expressament. 

Fins 750,00 400,00 
* 

OM 33 1 2 GREU 
 

Oferir apostes que impliquen un risc de 
pèrdua més enllà del que és habitual en 
tot joc d'atzar, i en qualsevol cas, el joc de 
trile. 

De 750,01 a 
1.500,00 

1000,00 
* 

OM 37 2 1 LLEU 

Practicar jocs amb instruments 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 públiques com privades. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 37 3 1 LLEU 
Realitzar acrobàcies i jocs d'habilitat amb 
bicicletes, patins o monopatins fora de les 
àrees destinades a aquest efecte. 

Fins 750,00 100,00 
* 

OM 37 3 2 LLEU 

Realitzar acrobàcies amb patins i 
monopatins utilitzant escales per a 
vianants, elements per a l'accessibilitat de 
persones discapacitades, baranes, bancs, 
passamans o qualsevol altre element del 
mobiliari urbà. 

Fins 750,00 100,00 
* 

OM 37 3 3 GREU 

Realitzar acrobàcies amb patins i 
monopatins, circulant de manera 
temerària i ocasionant un risc rellevant 
per a la seguretat de les persones per la 
voreres o llocs destinats als vianants. 

De 750,01 a 
1.500,00 

800,00 
* 

OM 41 1 1 LLEU 

Realitzar conductes que sota l'aparença 
de mendicitat representen actituds 
coactives o d'assetjament, o obstaculitzen 
i impedisquen de manera intencionada el 
lliure trànsit dels ciutadans pels espais 
públics. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 41 2 1 LLEU 
Oferir qualsevol bé o servei a persones 
que es troben a l'interior de vehicles 
privats o públics. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 41 2 2 LLEU Realitzar l'activitat d’aparcavehicles sense 
autorització municipal. Fins 750,00 200,00 

* 
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Import reduït 

OM 41 3 1 GREU 
 

Realitzar la mendicitat amb 
acompanyament de menors o amb 
persones amb discapacitat. 

De 750,01 a 
1.500,00 

1000,00 
* 

OM 45 1 1 LLEU Defecar, orinar o escopir en qualsevol 
dels espais públics del municipi. Fins 300,00 100,00 

* 

OM 45 1 2 GREU 
 

Defecar, orinar o escopir en espais de 
concorreguda afluència de persones o 
freqüentats per menors, en mercats 
d'aliments, monuments o edificis protegits 
o en les seues proximitats 

De 750,01 a 
1.500,00 

751,00 
* 

OM 48 
 1 1 LLEU 

Realitzar la venda ambulant de qualsevol 
mena d'aliments, begudes i altres 
productes en l'espai públic sense 
autorització. 

Fins 750,00 150,00 
* 

OM 
 

48 
 

2 1 LLEU 
Col·laborar amb els venedors ambulants 
no autoritzats en accions de facilitar el 
gènere. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 
 

48 
 

2 2 LLEU 
Col·laborar amb els venedors ambulants 
no autoritzats vigilant i alertant sobre la 
presència dels agents de l'autoritat. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 
 

48 
 

3 1 LLEU 

Comprar o adquirir en l'espai públic 
aliments, begudes i altres productes 
procedents de la venda ambulant no 
autoritzada. 

Fins 750,00 100,00 
* 

OM 52 1 1 LLEU 

Realitzar activitats i prestació de serveis 
no autoritzats en l'espai públic com tarot, 
vidència, massatges, tatuatges, mim, 
música… 

Fins 500,00 200,00 
* 

OM 52 2 1 LLEU 

Col·laborar amb qui realitza les activitats 
o presta els serveis no autoritzats en 
l'espai públic amb accions com vigilar i 
alertar sobre la presència dels agents de 
l'autoritat. 

Fins 500,00 200,00 
* 

OM 52 3 1 LLEU 

Demandar, usar o consumir en l'espai 
públic les activitats o els serveis no 
autoritzats com tarot, vidència, massatges 
o tatuatges. 

Fins 500,00 100,00 
* 

OM 56 2a 0 LLEU 
Acampar en les vies i els espais públics 
excepte els autoritzats en espais 
concrets. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 56 2b 0 LLEU Utilitzar els bancs i els seients públics per 
a usos diferents als que estan destinats. Fins 750,00 150,00 

* 

OM 56 2c 0 LLEU Llavar-se o banyar-se en fonts, estanys o 
similars. Fins 750,00 150,00 

* 

OM 56 2d 0 LLEU Llavar roba en fonts, estanys, dutxes o 
similars. Fins 750,00 200,00 

* 

OM 56 2g 0 LLEU 
Regar als balcons i finestres, quan es 
produïsquen danys o molèsties a altres 
veïns o als vianants. 

Fins 750,00 100,00 
* 

OM 56 2h 0 LLEU 
Sacsejar catifes, estores, robes o efectes 
personals des dels balcons, finestres, 
terrasses o portals cap a la via pública. 

Fins 750,00 100,00 
* 
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OM 56 2i 1 LLEU Llavar els vehicles en l'espai públic Fins 750,00 150,00 
* 

OM 56 2i 2 LLEU Fer canvis d'oli en la via pública. Fins 750,00 300,00 
* 

OM 56 2i 3 LLEU Realitzar reparacions en la via pública. Fins 750,00 150,00 
* 

OM 56 2i 4 LLEU Realitzar en l'espai públic operacions que 
provoquen brutícia en aquestes. Fins 750,00 150,00 

* 

OM 56 2j 0 LLEU Pujar-se als arbres en parcs, jardins i 
zones verdes municipals. Fins 750,00 100,00 

* 

OM 56 2k 0 LLEU Arrancar flors i plantes situades en la via 
pública o en parcs i jardins municipals. Fins 750,00 100,00 

* 

OM 56 2l 0 LLEU 

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. 

Fins 750,00 100,00 
* 

OM 56 2m 0 LLEU 
Llançar o depositar residus orgànics o de 
qualsevol altra classe, sense utilitzar els 
recipients destinats a aquest efecte. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 56 2n 0 LLEU 
Depositar petards, cigars, purs, burilles de 
cigarrets o altres matèries enceses en les 
papereres i contenidors 

Fins750,00 200,00 
* 

OM 59 1 1 LLEU 

Pertorbar el descans i la tranquil·litat del 
veïnat i vianants, entre les 24:00h i les 
8:00h, mitjançant el funcionament 
d'aparells de televisió, ràdio, musicals o 
altres aparells excepte autorització 
municipal. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 59 1 2 LLEU 

Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels 
veïns i vianants, entre les 24:00h i les 
8:00h, mitjançant cants, crits, baralles o 
qualsevol altre acte molest, excepte 
autorització municipal. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 59 1 3 LLEU 

Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels 
veïns i vianants, entre les 22:00h i les 
8:00h, mitjançant la realització d'obres, 
reparacions, instal·lacions o altres 
activitats anàlogues excepte autorització 
municipal. 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 59 2 1 LLEU 

Produir des d'un vehicle sorolls 
innecessaris amb aparells d'alarma, 
senyalització d'emergència o senyals 
acústics. 

Fins 750,00 100,00 
* 

OM  
59 2 2 LLEU 

Posar a elevada potència l'aparell de so o 
equip musical d'un vehicle, causant 
molèsties als veïns 

Fins 750,00 200,00 
* 

OM 59 3 1 LLEU 
Depositar els fems en els contenidors o 
en zones habilitades com el ECOPARK 
fora de l'horari previst per l'ajuntament. 

Fins 750,00 80,00 
* 

OM 59 4 1 LLEU 
Encendre foc o mantindre’l encès sense 
autorització municipal o fora de l'horari 
previst per l'ajuntament. 

Fins 750,00 200,00 
* 
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OM 59 5 1 LLEU 

Llançar o dirigir petards sobre persones, 
animals o béns, així com col·locar-los 
sobre la vegetació i els espais verds, 
mobiliari urbà o béns privats. 

Fins 750,00 100,00 
* 

LEY 10/2014 
 

70  
 

1 
 

0 
 LLEU 

Vendre, subministrar, o dispensar 
qualsevol tipus de begudes alcohòliques a 
menors de 18 anys per qualsevol mitjà 
encara de manera gratuïta 

Fins 
15.000,00  

1.500,00 
* 

LEY 10/2014 
 

71 
 

0 
 

0 
 LLEU 

Subministrament de begudes 
alcohòliques a través de màquines 
expenedores a menors de 18 anys. 

Fins 
15.000,00 

1.500,00 
* 

LEY 10/2014 
 

70 
 

2 
 

0 
 LLEU 

No col·locar de manera visible al públic 
cartell indicatiu de la prohibició de venda 
de begudes alcohòliques a menors de 18 
anys. 

Fins 
15.000,00 

400,00 
* 

LEY 10/2014 
 

69 
 

1 
 

1 
 LLEU 

Venda i subministrament de begudes 
alcohòliques de 20º o més en els centres 
de treball públic, fora dels llocs 
expressament habilitats a aquest efecte. 

Fins 
15.000,00 

500,00 
* 

LEY 10/2014 
 

69 
 

1 
 

2 
 LLEU 

Consum de begudes alcohòliques de 20º 
o més en els centres de treball públic, fora 
dels llocs expressament habilitats a 
aquest efecte. 

Fins 
15.000,00 

150,00 
* 

LEY 10/2014 
 

69 
 

5 
 

1 
 LLEU 

Venda i subministrament o permetre el 
consum de begudes alcohòliques en 
establiments no autoritzats per al seu 
consum a l'interior del local, des de les 22 
hores a les 7 hores de l'endemà. 

Fins 
15.000,00 

500,00 
* 

LEY 10/2014 
 

69 
 

5 
 

2 
 LLEU 

Consum de begudes alcohòliques en 
establiments no autoritzats per al seu 
consum a l'interior del local, des de les 22 
hores a les 7 hores de l'endemà. 

Fins 
15.000,00 

150,00 
* 

LEY 10/2014 
 

69 
 

5 
 

3 
 LLEU 

Venda de begudes alcohòliques per 
telèfon o qualsevol altre mitjà i seguida 
del repartiment a domicili dels productes 
comprats quan el repartiment es realitze 
des de les 22.00 hores a les 7.00 hores 
de l'endemà. 

Fins 
15.000,00 

500,00 
* 

LEY 10/2014 
 

69 
 

7 
 

1 
 LLEU Venda i subministrament de begudes en 

llocs no autoritzats de la via pública. 
Fins 
15.000,00 

500,00 
* 

LEY 10/2014 
 

69 
 

7 
 

2 
 LLEU Consumir begudes alcohòliques en llocs 

no autoritzats de la via pública. 
Fins 
15.000,00 

100,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

1a 
 0 LLEU La possessió de gossos no censats. De 30,05 a 

601,01  
200,00 

* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

1b 
 0 LLEU 

No disposar dels arxius de les fitxes 
clíniques dels animals objecte de 
vacunació o de tractament obligatori, o 
que aquests estiguen incomplets. 

De 30,05 a 
601,01  

150,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

1c 
 0 LLEU 

El transport d'animals amb vulneració dels 
requisits establits en el art 6 de la llei 
4/1994.  

De 30,05 a 
601,01  

200,00 
* 
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LEY 4/1994 
 

25 
 

1d 
 0 LLEU 

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

De 30,05 a 
601,01 

150,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

2a 
 0 GREU 

El manteniment o la possessió d'animals 
d'espècies perilloses sense autorització 
prèvia. 

De 601,02 a 
6.010,12 

650,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

2b 
 0 GREU 

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. 

De 601,02 a 
6.010,12 

650,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

2c 
 0 GREU 

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 
necessària d'acord amb les seues 
necessitats etològiques, segons raça i 
espècie. 

De 601,02 a 
6.010,12  

650,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

2d 
 0 GREU 

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

De 601,02 a 
6.010,12  

650,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

2e 
 0 GREU 

L'incompliment per part dels establiments 
per al manteniment temporal d'animals, 
cria o venda d'aquests, de qualsevol dels 
requisits establides per la llei 4/1994. 

De 601,02 a 
6.010,12  

650,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

2f 
 0 GREU 

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

De 601,02 a 
6.010,12  

650,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

2g 
 0 GREU 

L'incompliment de l'obligació d'identificar 
als animals no considerats potencialment 
perillosos. 

De 601,02 a 
6.010,12  

650,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3b 
 0 MOLT GREU Maltractar o agredir física o psíquicament 

als animals. 

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3d 
 0 MOLT GREU 

La filmació d'escenes que comporten 
crueltat, maltractament o patiment 
d'animals quan el mal no siga simulat. 

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3e 
 0 MOLT GREU 

L'esterilització, la pràctica de mutilacions i 
de sacrifici d'animals sense control 
veterinari. 

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3f 
 0 MOLT GREU Exercir la venda ambulant d'animals.  

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3g 
 0 MOLT GREU La cria i comercialització d'animals sense 

les llicències i permisos corresponents. 

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 
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Norma Art Apart Opc Cal Fet Denunciat Trams Import 
Import reduït 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3h 
 0 MOLT GREU 

El subministrament de 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. 

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3i 
 0 MOLT GREU 

No declarar al facultatiu sanitari 
competent, com més prompte millor, 
l'existència de qualsevol símptoma de 
l'animal que denotara l'existència d'una 
malaltia contagiosa o transmissible a 
l'home. 

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3j 
 0 MOLT GREU 

La utilització d'animals de companyia en 
espectacles, baralles, festes populars i 
altres activitats que indiquen crueltat o 
maltractament.  

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 4/1994 
 

25 
 

3k 
 0 MOLT GREU 

Incitar als animals per a escometre contra 
persones o altres animals, exceptuant els 
gossos de policia i els dels pastors. 

De 
6.010,13 a 
18.030,36 

6.020,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

1a 
 0 MOLT GREU L'abandó d'un animal potencialment 

perillós.  

De 
2.404,06 a 
15.025,30 

2.500,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

1b 
 0 MOLT GREU Tindre gossos o animals potencialment 

perillosos sense llicència. 

De 
2.404,06 a 
15.025,30 

2.500,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

1c 
 0 MOLT GREU 

Vendre o transmetre per qualsevol titular 
un gos o animal potencialment perillós a 
qui manque de llicència. 

De 
2.404,06 a 
15.025,30 

2.500,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

1d 
 0 MOLT GREU Ensinistrar animals per a activar la seua 

agressivitat o per a finalitats prohibides. 

De 
2.404,06 a 
15.025,30 

2.500,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

1e 
 0 MOLT GREU 

Ensinistrar animals potencialment 
perillosos per qui manque del certificat de 
capacitació. 

De 
2.404,06 a 
15.025,30 

2.500,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

1f 
 0 MOLT GREU 

Organitzar, celebrar o participar en 
concursos, exercicis, exhibicions o 
espectacles d'animals potencialment 
perillosos, destinats a demostrar 
l'agressivitat dels animals. 

De 
2.404,06 a 
15.025,30 

2.500,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

2a 
 0 GREU 

Deixar solt a un animal potencialment 
perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per a evitar la seua escapada 
o extraviament.  

De 
300,51 
A 
2.404,05 

350,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

2b 
 0 GREU No identificar a l'animal considerat 

potencialment perillós. 

De 
300,51 
A 
2.404,05 

350,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

2c 
 0 GREU Ometre la inscripció en el registre 

d'animals potencialment perillosos. 

De 
300,51 
A 
2.404,05 

350,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

2d 
 0 GREU 

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

De 
300,51 
A 
2.404,05 

350,00 
* 
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LEY 50/1999 13 2e 0 GREU 

El transport d'animals potencialment 
perillosos sense adoptar les mesures per 
a garantir la seguretat de les persones, 
béns i altres animals durant el transport i 
espera de càrrega i descàrrega. 

De 
300,51 
A 
2.404,05 

350,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

2f 
 

1 
 GREU 

La negativa o resistència a subministrar 
dades requerida per les autoritats 
competents, en compliment de funcions 
establides en la llei 50/1999. 

De 
300,51 
A 
2.404,05 

350,00 
* 

LEY 50/1999 
 

13 
 

2f 
 

2 
 GREU 

Subministrar a les autoritats competents, 
en compliment de funcions establides en 
la Llei 50/1999, informació inexacta o 
documentació falsa. 

De 
300,51 
A 
2.404,05 

400,00 
* 

OM 86 1e 0 LLEU 

Permetre (l'amo o posseïdor de l'animal) 
l'entrada d'animals en zones 
enjardinades, en parcs i en zones de joc 
infantil que no estiga permès. 

De 30,05 a 
601,01 

50,00 
* 

OM 

86 

1f 0 LLEU 

El trànsit d'animals per vies públiques o 
zones verdes sense les seues 
corresponents plaques d'identificació o 
sense corretja. 

De 30,05 a 
601,01 

150,00 
* 

OM 
86 

1g 0 LLEU No comunicar a l'ajuntament la mort o 
desaparició del gos. 

De 30,05 a 
601,01 

50,00 
* 

OM 

86 

1h 0 LLEU 

No comunicar a l'ajuntament els canvis de 
domicili del propietari o del responsable 
d'un gos, així com la transferència de la 
possessió. 

De 30,05 a 
601,01 

50,00 
* 

OM 
86 

1i 0 LLEU No tindre els gossos de vigilància en les 
adequades condicions de seguretat. 

De 30,05 a 
601,01 

150,00 
* 

OM 
86 

1j 0 LLEU 
No advertir la presència de gossos de 
vigilància per part dels seus amos o 
responsables de l'immoble. 

De 30,05 a 
601,01 

80,00 
* 

OM 

86 

1k 0 LLEU 

No prendre (el propietari de l'animal) les 
mesures oportunes per a evitar les 
molèsties freqüents al veïnat produïdes 
per l'animal. 

De 30,05 a 
601,01 

200,00 
* 

OM 
86 

1l 0 LLEU 
Exercir la venda no ambulant d'animals 
sense el compliment de les condicions 
generals assenyalades per la llei.  

De 30,05 a 
601,01 

150,00 
* 

OM 
86 

1m 0 LLEU 
La utilització d'animals amb finalitats 
comercials en la via pública sense 
autorització municipal expressa. 

De 30,05 a 
601,01 

200,00 
* 

OM 
86 

1n 0 LLEU 
Desobeir les indicacions dels encarregats 
dels mitjans de transports públic 
municipal. 

De 30,05 a 
601,01 

200,00 
* 

OM 
86 

2n 0 GREU No sotmetre a control veterinari a l'animal 
que ocasione una mossegada 

De 601,02 a 
6.010,12 

650,00 
* 

LEY 4/2015 
 

36 
 

4 
 

4 
 GREU 

Realitzar actes d'obstrucció que 
pretenguen impedir a qualsevol autoritat, 
empleat públic o corporació local l'exercici 
legítim de les seues funcions. 

De 601,00 a 
30.000,00 

650,00 
** 
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LEY 4/2015 
 

36 
 

6 
 

1 
 GREU 

Desobeir o resistir-se a l'autoritat local o 
als seus agents en l'exercici de les seues 
funcions. (Aplicable quan no siga delicte) 

De 601,00 a 
30.000,00 

650,00 
** 

LEY 4/2015 
 

36 
 

6 
 

2 
 GREU Negativa a identificar-se a requeriment de 

l'autoritat local o dels seus agents. 
De 601,00 a 
30.000,00 

650,00 
** 

LEY 4/2015 
 

36 
 

6 
 

3 
 GREU 

Al·legar dades falses o inexactes davant 
un requeriment d'identificació efectuat per 
l'autoritat local o els seus agents.  

De 601,00 a 
30.000,00 

800,00 
** 

LEY 4/2015 
 

36 
 

13 
 

1 
 GREU 

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.  

De 601,00 a 
30.000,00 

650,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

4 
 

1 
 LLEU 

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. (Aplicable quan no siga 
delicte). 

De 100,00 a 
600,00 

300,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

6 
 

1 
 LLEU 

Projectar 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. 

De 100,00 a 
600,00 

300,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

7 
 

1 
 LLEU 

L'ocupació de la via pública de titularitat 
local per a la venda ambulant no 
autoritzada. 

De 100,00 a 
600,00 

300,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

13 
 

1 
 LLEU 

Danyar o deslluir béns mobles o 
immobles de titularitat local. (Aplicable 
quan no siga delicte). Grafits, pintades en 
contenidors, papereres, etc. 

De 100,00 a 
600,00 

600,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

14 
 

1 
 LLEU 

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.  

De 100,00 a 
600,00 

300,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

15 
 

1 
 LLEU 

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. (Aplicable quan no 
constituïsca delicte) 

De 100,00 a 
600,00 

200,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

16 
 

1 
 LLEU Deixar solts o en condicions de causar 

danys animals feroços o nocius. 
De 100,00 a 
600,00 

600,00 
** 

LEY 4/2015 
 

37 
 

16 
 

2 
 LLEU 

Abandonar animals domèstics en 
condicions en què puga perillar la seua 
vida. 

De 100,00 a 
600,00 

100,00 
** 

 
 
* Percentatges de reducció segons *art 85 Llei 39/2015 
 
** Import reduït al 50% segons Llei 4/2015 
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Aquelles altres infraccions a mandats o prohibicions contingudes en aquesta ordenança que no 
estigueren recollides en aquest Annex, en aplicació dels criteris assenyalats en l'article 140 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, 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 100,00 euros. 
Les infraccions greus i molt greus seran sancionades amb l'import de mínim previst legalment 
(751,00 i 1.501,00 euros respectivament). 
 
(*) En cas d'infraccions a la Seguretat Ciutadana no explícitament previstes en aquesta 
Ordenança que es troben tipificades en les la Llei orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat 
Ciutadana i resulten de competència municipal seran sancionades conforme al següent criteri: 

 
- Les infraccions lleus (de 100,00 a 600,00 euros) amb un import de 200,00 euros. 
- Les infraccions greus (de 601,00 a 30.000,00 euros) i les molt greus (de 30.001,00 a 

600.000,00 euros) amb l'import mínim previst legalment (601,00 i 30.001,00 euros 
respectivament). 

 
 
 
 
 
NOMENCLATURA EMPRADA EN EL QUADRE: 
 
 
LLEI 10/2014: Llei 10/2014 de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat 
Valenciana. 
LLEI 4/2015. Llei orgànica 4/2015 de 30 de març de protecció de la Seguretat Ciutadana. 
LLEI 4/1994: Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores 
de la protecció d'animals de companyia 
LLEI 50/1999: Llei 50/1999 de 23 de desembre de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals 
Potencialment Perillosos 
OM: Ordenança reguladora. 
ART: Article. 
APAR: Apartat de l'article. 
OPC: Opció dins de l'apartat de l'article. 
CALÇ: Qualificació de la infracció: 

L: Lleu  G: Greu MG: Moltgreu 
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ANNEX I: GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:  
 
1. Els gossos que pertanyen a les següents races i els encreuaments entre ells o amb altres 
races obtenint una tipologia similar. 
 
Races potencialment perilloses: 
 

- American Staffordshire terrier. 
- Starffordshire bull terrier. 
- Gos de presa mallorquí o Dogo 

Mallorquí. 
- Fila brasiler. 
- Gos de presa canari o Dogo 

Canari. 
- Bullmastiff. 
- American pitbull terrier. 
- Rottweiler. 

- Bull terrier. 
- Dogo de Bordeus. 
- Tosa inu (japonés). 
- Akitainu. 
- Dogo argentí. 
- Doberman. 
- Mastí napolità. 
- Boxer 
- Dogo del Tibet 

 
2. Els gossos que, sense pertànyer a les races i els seus encreuaments descrits en l'apartat 
anterior, sense tipologia racial, reunisquen la totalitat de les característiques següents: 

 
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 

resistència. 
b) Marcat caràcter i gran valor. 
c) Cabells curts. 
d) Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 

centímetres i pes superior a 20 kg. 
e) Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i 

bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
f) Coll ample, musculós i curt. 
g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 

3. Els gossos pertanyents a les races que no s'inclouen en el punt 1 anterior no es 
consideraran potencialment perillosos, encara que manifesten alguna característica recollida en 
el punt 2 d'aquest article. 
 
4. S'exceptuaran els gossos-guia o gossos d'assistència acreditats i ensinistrats en centres 
oficialment reconeguts, així com aquells gossos que es troben en fase d'instrucció per a 
adquirir aqueixa condició 
 
5. En tot cas, encara que no es troben inclosos en els punts anteriors, seran considerats 
gossos potencialment perillosos aquells animals de l'espècie canina que manifesten una 
conducta marcadament agressiva, o bé quan hagen protagonitzat agressions o mossegades a 
persones o a altres animals i l'agressió dels quals haja sigut comunicada o puga ser 
degudament acreditada. 
 
6. En els supòsits contemplats en el punt 5 anterior, i sempre que no pertanguen a les races o 
tipologia dels punts 1 i 2 d'aquest article, perdran la condició de potencialment perillós després 
d'un període d'ensinistrament i amb un informe d'un veterinari col·legiat habilitat, que hauran de 
ser comunicats a l'ajuntament respectiu per a l'exercici de les seues funcions de control i 
inspecció. 
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ANNEX II: CONVIVÈNCIA COLÒNIES FELINES 

 
INSTRUCCIONS BÀSIQUES 
 

• Només podran alimentar i cuidar a les colònies felines les persones que hagen 
presentat en el registre d'entrada de l'ajuntament la sol·licitud corresponent (inclosa en 
aquest annex) i hagen obtingut el carnet de cuidador de colònies felines.  

• El carnet de cuidador de colònies felines té validesa anual, i s'haurà de renovar 
anualment, tornant a presentar la sol·licitud corresponent. A més, és personal i 
intransferible. 

• Per a poder renovar el carnet de cuidador de colònies felines, serà condició 
indispensable haver col·laborat activament en la captura dels individus de la colònia 
que es cuida per a procedir a l'esterilització d'aquests. S'establirà un registre a aquest 
efecte. 

• L’alimentació destinada als animals en zones públiques, serà sempre utilitzant aliments 
secs (pinso sec), netejant posteriorment la zona afectada. Es posarà el menjar suficient 
perquè no queden restes que puguen ser aprofitats per rosegadors o altres plagues. 

• El menjar dels animals es posarà en recipients adequats, mai es tirarà directament al 
sòl. 

• Els recipients per a aigua i menjar i els llocs de refugi s’evitarà que ocupen vies de 
trànsit per als vianants i/o rodat. En les zones privades dependrà del consentiment per 
escrit dels seus propietaris/as. 

• S'establiran horaris d'alimentació, que seran els que menys molèsties causen als veïns 
de la zona. Això ajuda a realitzar les captures. 

• En la mesura que siga possible, sempre es col·locarà on no siga visible per als 
vianants. I si el punt d'alimentació no és òptim o es reben queixes justificades sobre 
aquest, es canviarà. 

• És molt important no socialitzar a aquests gats, ja que els podem perjudicar en fer-los 
més vulnerables a atacs de gent no amiga dels gats. 

• 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. 

• La colònia estarà subjecta a un programa sanitari de desparasitació i vacunació, així 
com al projecte CES. Si es detectarà alguna malaltia en els animals es comunicarà a 
l'Ajuntament. 

• Les colònies de gats no ocuparan espais pròxims a llocs en els quals es constate un 
perjudici sanitari. 

• Les colònies de gats que no complisquen els requisits assenyalats seran considerades 
col·lectivitats d'animals abandonats. 

• En el cas que diverses persones sol·liciten ser cuidador de colònies felines de la 
mateixa zona, serà l'Ajuntament qui limite el número d'elles que puguen actuar en la 
mateixa població. 

• Fomentar les cases d'acolliment felines serà un de les condicions a favor que es 
valorarà. 
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SOL·LICITUD DE CARNET PER A CUIDAR DE COLÒNIES 

FELINES 
 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
NOM I COGNOMS: _______________________________________________ 
DNI: _________________________ 
 
DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 
DIRECCIÓ: 
______________________________________________________ 
MUNICIPI: __________________________________ CP: ________________ 
TELÈFON: ______________________________________________________ 
CORREU ELECTRÒNIC: 
___________________________________________ 
 
UBICACIÓ DE LA COLÒNIA FELINA 
ZONA D'ALIMENTACIÓ: ___________________________________________ 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: 

• Fotocòpia DNI 
• Foto a color 

 
REQUISITS QUE ES COMPLEIXEN: 

• Ser major d'edat 
• Estar empadronat/da en Banyeres de Mariola 
• No estar sancionat/da per infringir la normativa en matèria d'animals. 

 
 

BANYERES DE MARIOLA, ____ de _______________ de 20___ 
 

 

_________________________________ 

(Signat) 
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