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Establix la normativa legal vigent que els municipis, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seues competències, poden promoure qualsevol
classe d'activitats i prestar tots els servicis que contribuïsquen a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal (article 25 de la Llei 7/85, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local).
Una de les aspiracions de qualsevol municipi és aconseguir una convivència
pacífica entre els seus conciutadans, però això és difícil, perquè alguns obliden
que conviure significa "viure en companyia d'un altre o altres", adoptant
conductes demostratives d'una total i absoluta falta d'educació cívica i, tan
responsables són els autors directes d'estos fets com aquells que presenciant
la seua comissió, o bé tenint coneixement d’ella, no actuen donant compte de
la comissió a l'autoritat competent de tals fets.
La publicació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, ha establit com
a principi de la potestat sancionadora, el de "legalitat"; concretament l'article
127 disposa que "la potestat sancionadora de les Administracions Públiques,
reconeguda per la Constitució, s'exercirà quan haja sigut expressament
atribuïda per una norma amb rang de llei, amb aplicació del procediment previst
per al seu exercici i d'acord amb el que establix este títol".
A tal efecte, la norma habilitadora perquè esta Administració puga exercir la
potestat sancionadora és la Llei Orgànica 1/92, de 21 de febrer, sobre protecció
de la seguretat ciutadana; la Llei 4/94, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre protecció d'animals de companyia; així com la Llei 10/98, de
21 d'abril, de residus; i les lleis especificades en cada títol de l'Ordenança.
A la vista de tot això, seran els municipis i en ells el seu òrgan de govern,
l'Ajuntament, el qual establisca els mecanismes adequats per aconseguir eixa
convivència pacífica, i restaurar-la en el cas que s'haguera vist alterada.
Estos mecanismes seran desenrotllats reglamentàriament, per l'Ordenança de
policia i bon govern, que ha format part històricament del cos substantiu del
Dret Local, patint al llarg dels anys un continu procés d'adaptació a la realitat
social.
Vist tot l’anterior, es redacta i establix la present Ordenança de policia i bon
govern, que s'articula com seguix:
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Títol 1. Via pública
Capítol 1. Via pública i propietats municipals
Article 1
S'entendrà per via pública, tot carrer, plaça, passeig o camí l'ordenació i atenció
del qual siga de competència del municipi.
Article 2
L'ús de la via pública o propietats municipals es regularà per les prescripcions
contingudes en el present títol, i en allò que s'ha disposat en elles per la resta
de la legislació aplicable.
Article 3
No es podrà ocupar la via pública ni les propietats municipals sense
l'autorització prèvia o concessió municipal; és a dir, no es podrà ocupar la via
pública amb quioscos, cadires, bars, llocs de venda, tanques, calaixos, càrrega
i descàrrega de forma periòdica, etc., ni celebrar qualsevol classe d'espectacle
públic. Tampoc es podrà ocupar la via pública per a realitzar reparacions de
qualsevol classe de vehicles de motor.
En els supòsits en què s'haguera obtingut l'autorització municipal per a
l'ocupació, i esta no s'efectuara d'acord amb les condicions establides en el
document autoritzant, es procedirà a la imposició de la multa corresponent amb
la possible retirada dels objectes de referència, així com de l'autorització
municipal, en el supòsit de reincidència.
Article 4
Queda prohibida, l'obertura de rases, sondatges i la resta d'obres que suposen
alterar l'estat de les vies públiques sense disposar, prèviament, de la
corresponent llicència. En tot cas, s'exigirà deixar la calçada o la vorera en les
mateixes condicions o com es trobava abans de la realització de les obres.
L'Ajuntament podrà exigir un depòsit d'una quantitat en metàl·lic o establir
qualsevol altre mitjà que garantisca el compliment d'esta obligació.
Les tanques d'obres, rases i llocs perillosos en el paviment, hauran de tindre el
senyal corresponent a càrrec del causant i una llum roja durant la nit. Serà
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responsable de la senyalització de les obres el constructor directament, i
subsidiàriament el promotor.
Article 5
El tancament d'un carrer al trànsit amb motiu de la càrrega i descàrrega d'un
vehicle, o bé per la realització d'obres, quedarà terminantment prohibit, sense
abans donar compte a la policia local per escrit, presentant la instància per
registre en el Registre d'entrades d'este Ajuntament, a fi de regular el trànsit en
la zona.
Article 6
Qualsevol obstacle que dificulte la lliure circulació (inclús vehicles abandonats o
indegudament estacionats), podrà ser retirat per les autoritats municipals i
conduït als magatzems de l'Ajuntament o al lloc que es designe, estant a
disposició dels propietaris, els quals podran retirar-lo amb el previ compliment
de les corresponents formalitats administratives i l'abonament dels drets de
transport, estada i sanció o sancions imposades.
No es procedirà a la retirada de l'obstacle quan, trobant-se present el propietari,
adopte amb caràcter immediat les mesures procedents per a cessar en la seua
situació irregular, si bé en este cas la persona que haja deixat l'obstacle haurà
d'abonar el cost del desplaçament del servici per a la retirada del mateix,
d'acord amb el que dispose l'Ordenança fiscal en cada moment.
En cap supòsit es podrà deixar cap obstacle en els llocs habilitats per a
minusvàlids.
Article 7
L'abocament de runes, efectes domèstics o desperdicis es limitarà als llocs i les
dates autoritzats per l'Ajuntament, quedant terminantment prohibit l'abocament
incontrolat dels mateixos en qualsevol de les vies públiques i en els solars, tant
de propietat municipal com de propietat privada.
Capítol 2. Activitats en la via pública.
Article 8
En matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, serà aplicable el que
establix la Llei d'espectacles i establiments públics i activitats recreatives, de 18
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de febrer de 1991, de la Generalitat Valenciana, així com el Decret 195/97, d'1
de juny, pel qual s'aprova el Catàleg d'espectacles, establiments públics i
activitats recreatives, regulant el Registre d'empreses, locals i titulars; i les
successives ordes de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques,
per les quals es regulen els horaris d'espectacles i establiments públics.
En allò no previst per la Llei, caldrà ajustar-se al que establix el Reglament de
servicis de les corporacions locals i en la present ordenança.
Article 9
1.
Correspon a les autoritats municipals la concessió de les autoritzacions i
la determinació d'horari per a la celebració de revetles, concerts, i la resta
d'espectacles que se celebren en la via pública.
2.Les dites autoritzacions hauran de comunicar-se a la Direcció General
d'Interior de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, així com a
les autoritats policials corresponents, dins del termini fixat en la legislació de
règim local.
3.D'acord amb el que establix la llei, serà necessari sol·licitar les
corresponents llicències d'obertura o funcionament de l'activitat o espectacle
públic, sense poder exercir una activitat diferent a les autoritzades. En tot cas,
els agents de l'autoritat podran sol·licitar en qualsevol moment l'autorització
municipal corresponent.
4.La documentació exigida, la tramitació de l'expedient i el seu règim
jurídic, seran, en tot cas, els establits a la mencionada Llei, sense perjuí de les
normes de caràcter procedimental que poguera establir l'Ajuntament per a
agilitzar la tramitació, amb el benentés del respecte de la legislació vigent.
Article 10
Els titulars de qualsevol llicència referida a les matèries d'espectacles públics i
activitats recreatives, hauran d'adoptar qualsevol classe de mesures
necessàries per a evitar molèsties de qualsevol tipus al veïnat per sorolls,
olors, vibracions, etc., i hauran de respectar les disposicions que a este efecte
establisca l'Ajuntament, i els límits d'emissió de sorolls que es fixaran en
l'Ordenança de sorolls i vibracions.
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Article 11
Els titulars d'establiments públics d'activitats d'esplai, estaran obligats a
mantindre en perfecte estat de neteja la vorera i la via pública annexa a la seua
fatxada i a la dels edificis limítrofs.
Article 12
Tot individu que fóra trobat en el carrer o en un local públic en estat
d'embriaguesa, serà invitat a retirar-se per l'autoritat competent, amb el
respecte als drets fonamentals de la persona (basant-se en la Llei Orgànica
1/92, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana).
Article 13
Queda prohibit el consum en la via pública de begudes alcohòliques,
exceptuant els llocs autoritzats per a això per l'ocupació de taules i cadires, o
bé comptant amb la preceptiva autorització municipal (basant-se en la Llei
3/97, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana).
Article 14
Queda prohibit el consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la
tinença il·lícita de les mateixes, encara que no estiguera destinada al trànsit i
sempre que no constituïsca una infracció penal. Així mateix, queda prohibit
l'abandó en els llocs mencionats d'útils o instruments utilitzats per al seu
consum, tot això d'acord amb la Llei de seguretat ciutadana (basant-se en la
Llei 1/92, sobre Protecció Ciutadana).
Article 15
S'hauran de respectar els béns municipals, abstenint-se de manipular
papereres, contenidors, fanals i qualsevol altre bé posat pel municipi per al
servici de la població.
Es prohibix depositar petards, cigarrets, puros, puntes de cigarrets o altres
matèries enceses en les papereres i en la resta de contenidors de fem.
L'Ajuntament establirà el nombre de papereres i altres elements semblants, a
instal·lar pels titulars d'activitats en la via pública.
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Així mateix, queden prohibides totes aquelles activitats en els parcs i jardins
susceptibles de degradar l'entorn dels mateixos.
Els qui danyen els béns assenyalats, estaran obligats a rescabalar els danys
causats, independentment de la sanció que se’ls impose per la infracció
comesa.
Article 16
Queda terminantment prohibit embrutar la via pública per mitjà de la publicitat
d’octavilles, sent responsables de la possible infracció tant els autors directes,
com els beneficiaris de la publicitat. S'exceptuaran les situacions que, en sentit
contrari, autoritze l'Alcaldia.
Seran sancionats els qui escampen octavilles sense autorització.
Els servicis municipals procediran a netejar la part de l'espai urbà que
s'haguera vist afectada per la distribució o dispersió d'octavilles, imputant els
responsables el cost dels servicis, sense perjuí de la sanció que corresponga.
Article 17
Es prohibix en la via pública i en terrenys municipals:
a) Embrutar els mateixos, abocar aigües, abandonar animals morts o altres
despulles: fems, runes, peladures, desperdicis, residus, papers o embolcalls i
qualsevol objecte que pertorbe la neteja o cause molèsties a les persones o al
trànsit de vehicles.
b) Sacsar catifes, estores, robes i altres efectes d'índole personal des dels
balcons, finestres i portals.
c)
Regar les plantes col·locades en l'exterior dels edificis, si a conseqüència
d'esta operació, es produïxen abocaments i esguitades sobre la via pública o
sobre els balcons d'altres veïns.
d) En l'abocament de qualsevol classe de producte industrial líquid, sòlid o
solidificable que, per la seua naturalesa, siga susceptible de produir danys al
medi ambient, als paviments o afectar la integritat i seguretat de les persones i
de les instal·lacions municipals de sanejament.
e)

La neteja dels animals en la via pública.
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f)

Netejar els vehicles o altres objectes.

g)

Estendre la roba de manera visible a la frontera de la vivenda o vivendes.

Article 18
Queda prohibida la realització de necessitats fisiològiques en la via pública.
Article 19
Queda prohibida la celebració de desfilades, cercaviles, concursos, rondes,
serenates i activitats lúdiques en la via pública, excepte aquelles que tinguen
autorització municipal.
Quan es tracte de festes que, per la data en què se celebren, o bé perquè
compten amb un arrelament popular i tradicional, podran autoritzar-se fins a
les tres de la matinada. Excepcionalment, la Comissió de Govern podrà
establir un altre horari.
Així mateix, queda prohibit impedir la celebració de festes i desfilades
degudament autoritzades, així com causar molèsties als seus assistents.
Article 20
Els organitzadors d'un acte públic al carrer seran responsables de la brutícia
derivada de la celebració de tal acte.
Als efectes de la neteja del municipi, els organitzadors estan obligats a
sol·licitar llicència, informant a l'Ajuntament del lloc dels recorreguts i l’horari de
l'acte públic a celebrar. L'Ajuntament exigirà la constitució d'una fiança en
metàl·lic o aval bancari, per l'import dels servicis subsidiaris de neteja que
previsiblement els poguera correspondre efectuar, a conseqüència de la
brutícia que poguera derivar-se de la celebració de l'acte públic.
S'exceptuaran aquelles situacions que, en sentit contrari, autoritze l'Ajuntament.
S'establix l'import de la fiança en 300 €.
Si finalitzada l'activitat, el cost dels treballs de la neteja fóra superior al de la
fiança exigida, la diferència seria abonada pels titulars de l'activitat.
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Article 21
Totes aquelles activitats que utilitzen la via pública, hauran de constituir una
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys personals
i materials, en quantia suficient a la legislació vigent en matèria d'assegurança
de responsabilitat civil.
Article 22
Queda prohibit alterar l'orde i la tranquil·litat pública amb escàndol, baralles i
tumults; proferir crits, molestar els veïns amb sorolls o amb emanacions de
fums, olors o gasos perjudicials o simplement molestos, tot això d'acord amb la
Llei sobre protecció de la seguretat ciutadana.
Queda prohibit explosionar material pirotècnic amb motiu de celebracions
privades a partir de les 22:00 h, sempre que no estiga supeditat a un altre tipus
d'autorització.
Article 23
Queda prohibida la col·locació de cartells o anuncis de qualsevol classe en
llocs no destinats a este efecte, i atenent a les regles i condicions que l'autoritat
determine. Així mateix, queda prohibit ratllar, embrutar o arrancar cartells.
No s'autoritzarà la col·locació de cartells i adhesius sobre bans o avisos de
l'autoritat, senyals de circulació, contenidors, papereres, etc.
En tot cas, d'acord amb la normativa urbanística i de senyalització vertical
urbana, es podran autoritzar cartells o anunciadors d'establiments destinats a la
venda dels seus productes al públic.
La concessió d'un permís per a la col·locació de qualsevol tipus de publicitat,
portarà implícita la responsabilitat de netejar els espais que s'hagueren
embrutat i de retirar dins del termini autoritzat tots els elements que s'hagueren
utilitzat.
Article 23 bis
Les persones propietàries dels immobles estan obligades a soportar en les
seues parets i façanes, o en els cercats i vallats, que donen a la via pública,
així com en la coberta dels edificis, els suports necessaris per a les línies de
subministrament i dels elements necessaris per l’enllumenat públic (faroles,
làmpares, palometes, guirnaldes i qualsevol altra classe de sostèn), veu pública
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(altaveus i equips de so necessaris per la prestació d’este servici públic),
senyals de trànsit, plaques identificadores dels noms de les vies públiques
(rètol del carrer), i demés servicis públics que foren necessaris per raons
d’interés públic, prèvia comunicació a dites persones per part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament haurà d’ublicar-los en el lloc menys gravós per l’immoble
També les persones propietàries hauran de respectar la seua permanència,
reposar-los al seu càrrec en les mateixes condicions en cas d’execució d’obres
particulars que els afecten, i previs els corresponents permisos i llicència
municipal amb constitució de fiança suficient, així com a facilitar els treballs que
siga necessari realitzar per al seu manteniment o substitució.
Esta obligació és d’interés general, afecta a totes les propietats del terme
municipal i és gratuïta ja que no suposa cap limitació del seu ús o gaudi, sense
perjudici de la seua prèvia notificació quan procedisca.
Serà obligació de l’Ajuntament la reparació dels danys que la instal·lació i
funcionament dels elements descrits puga provocar en l’edifici
Article 24
Es prohibix qualsevol classe de pintades en la via pública, tant sobre els seus
elements estructurals: calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i
fatxades.
Seran excepcions en relació amb allò que es disposa en el paràgraf anterior,
les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre les tanques dels
solars, per a les quals serà necessària l'autorització prèvia del seu propietari.
Article 25
Els banyistes hauran de complir les normes de seguretat establides per
l'autoritat, o pel personal al càrrec del qual estiga fer-los-les observar.
Els banyistes hauran de respectar les indicacions informatives dels cartells
ubicats per les administracions públiques, així com de la local.
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Capítol 3. Solars i Edificis.
Article 26
Els solars no edificats existents en el nucli urbà, hauran de trobar-se amb les
degudes tanques, fins una altura mínima de dos metres i mig des del punt mitjà
de la fatxada.
L'Ajuntament podrà establir, de forma general o per a cada supòsit concret, el
tipus de material amb què ha de fer-se la tanca.
A més, els propietaris de dits solars, vivendes, baixos i corrals, hauran de
mantindre’ls lliures de rebuig i en les degudes condicions de neteja i seguretat,
açò inclou l'exigència de la seua desratització i desinfecció.
Article 27
És potestat de l'Ajuntament la inspecció i realització subsidiària dels treballs a
què es referix l'article anterior.
En cas de realització subsidiària dels treballs de neteja i tanca o absència
manifesta dels seus propietaris, serà potestat de l'Ajuntament l’enderrocament
de la tanca dels solars de propietat privada, quan per motius d'interés públic,
es faça necessari tal enderrocament per a aconseguir l'accés.
Article 28
L'Ajuntament imputarà als propietaris les despeses de l’enderrocament a què
fa referència l'article anterior, així com els de reconstrucció de la part de tanca
afectada.
Article 29
De conformitat amb el que disposa l'article 206 i concordants de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV), els propietaris
d'edificis, construccions i terrenys, estan obligats a mantindre en condicions de
seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzant els treballs i obres
precises per a conservar o rehabilitar en ells les condicions imprescindibles
d'habitabilitat o ús específic, que permetrien obtindre la llicència administrativa
d'ocupació per al destí que li siga propi. Serà exigible este deure encara que
no hi haguera normes específicament aplicables sobre protecció de medi
ambient, patrimonis arquitectònics i arqueològics o sobre rehabilitació urbana.
Si n’hi haguera, es compliria amb total respecte a les mateixes. Per això,
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hauran de realitzar-se les obres necessàries per a complir amb el dit deure,
duent a terme els treballs d'obra, etc., precisos.
És responsabilitat dels amos dels edificis el dany que es puga ocasionar a les
persones o als béns com a conseqüència del seu mal estat. La realització de
les obres necessàries per a evitar perills als vianants o als habitants d'edificis,
podran ser imposats per l'Alcaldia, segons l'article 207 de la LUV".
Article 30
Es procedirà a declarar la situació legal de ruïna, quan el cost de les
reparacions necessàries per a tornar l'estabilitat, la seguretat, l'estanqueïtat i la
consolidació estructurals a un edifici o construcció, manifestament deteriorada,
o per a restaurar en elles les condicions mínimes que permeten el seu ús
efectiu, supere el límit del deure normal de conservació, entés este, quan el seu
cost supera la meitat del valor d'una construcció de nova planta, amb
semblants característiques i la mateixa superfície útil que la preexistent,
realitzada amb les condicions imprescindibles per a autoritzar la seua ocupació.
Si no es tracta d'un edifici, sinó d'una construcció, el dit límit es xifrarà, en tot
cas, en la meitat del cost exigit o implantat a una mera construcció de les
mateixes dimensions, en condicions d'ús efectiu per al destí que li siga propi.
Procedirà, així mateix, la declaració de ruïna quan el propietari acredite haver
complit el que disposa l'article 210 de la LUV, i haver realitzat de manera
diligent les obres recomanades, almenys en els dos últims certificats
d'inspecció periòdica; i el cost d'estes, juntament amb els que estiguen
pendents de realitzar, amb les finalitats expressades, supere el límit enunciat
en el paràgraf anterior, i l'augment de les inversions necessàries per a la
conservació de l'edifici, segons l'article 210 de la LUV.
Quan la ruïna siga imminent, l'Ajuntament, o l'Alcaldia si no es poguera esperar
a una reunió ordinària d'aquell, disposarà el desallotjament de l'edifici i
l’enderrocament posterior, de conformitat amb l'article 213 de la LUV."
Article 31
La realització de les obres arreplegades en l'article 191 de la LUV, i els
concordants del Reglament de Disciplina Urbanística, requerix la llicència
municipal d'obres prèvia, com a requisit ineludible perquè es puga executar.
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Capítol 4. Neteja d'edificacions
Article 32
Els propietaris dels edificis, finques, vivendes i establiments estan obligats a
mantindre netes les fatxades, els rètols de numeració dels carrers, les mitgeres
descobertes, les entrades, les escales d'accés, i, en general, totes les parts
dels immobles que siguen visibles des de la via pública.
Els propietaris hauran de procedir als treballs de manteniment, neteja, pintura i
estucat, quan per ornament públic siga necessari.
Els propietaris estan també obligats a mantindre netes les ximeneres, dipòsits,
patis de llums, conduccions d'aigua i de gas, antenes de televisió i qualsevol
altra instal·lació complementària dels immobles.
Article 33
L'Ajuntament, en els supòsits arreplegats en l'article anterior, requerirà els
interessats perquè, en el termini que s'assenyale en l'orde d'execució, realitzen
les obres de conservació i d'intervenció, segons el que disposa l'article 212 de
la LUV. L'incompliment d'allò que s'ha ordenat determinarà la sanció
corresponent, segons les mesures que adopte l'Administració, com diu l'article
212.3 de la LUV
Article 34
Si les circumstàncies ho requerixen l'Ajuntament podrà efectuar obres i
operacions de conservació i neteja, imputant el cost als propietaris dels edificis
si a estos correspon el deure de conservar-ho.
Article 35
Els propietaris o titulars d'immobles, quioscos, etc., hauran de mantindre els
exteriors i les fatxades netes de qualsevol tipus d'anunci que siga l'específic
d'una professió o activitat mercantil.
Article 36
Quan un immoble haja sigut objecte de pintades o col·locació de cartells, sense
l'obtenció de la preceptiva llicència municipal, l'Ajuntament requerirà el
propietari, el responsable de l'immoble o el responsable de l'acte, perquè deixe
l'immoble en l'estat anterior a les pintades o la fixació de cartells i, si no obeïra
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al primer requeriment, es procedirà a l'execució subsidiària per esta
administració, a costa del propietari o dels responsables.
Títol 2. Salubritat pública
Capítol 1. Animals domèstics
Article 37
La tinença d'animals domèstics en vivendes urbanes està absolutament
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes del seu allotjament, a
l'absència de riscos en l'aspecte sanitari i a l'existència o no d'incomoditats i
molèsties per als veïns.
Article 38
L'autoritat municipal decidirà el que procedisca en cada cas segons l'informe
que emeta el servici local de sanitat, com a conseqüència de les visites
domiciliàries que els hauran de ser facilitades pels ocupants de les vivendes.
Quan es decidisca que no és tolerable l'estada d'animals en una vivenda, els
amos d'estos hauran de procedir al seu desallotjament, i si no ho feren
voluntàriament, després de ser requerits per a això, ho farà el centre d'acollida
temporal d'animals, amb el qual tinga l'Ajuntament un conveni per a tal fi, a què
hauran d'abonar els gastos que ocasionen. Davant de qualsevol dubte que es
plantege, es donarà compte al Jutjat corresponent als efectes oportuns.
Article 39
Els amos o posseïdors d'animals de companyia, estan obligats a declarar la
seua possessió conforme dicta la Llei 4/1994, sobre protecció d'animals de
companyia. També hauran d'identificar-los segons deriva l'Orde de 25 de
setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
Article 40
Els porters, conserges, guardes o encarregats de finques urbanes o rústiques
hauran de facilitar a l'autoritat municipal que requerisca, els antecedents i
dades que coneguen respecte a l'existència de gossos en els llocs on presten
servici.
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Article 41
Tot el qui adquirisca un gos, o estiga en possessió del mateix, haurà de
complir, a més del que establix esta Ordenança, la legislació autonòmica o, si
no n'hi ha, l'estatal, sobre protecció d'animals de companyia o qualsevol altra
anàloga que els siga aplicable, vetlant esta corporació pel seu compliment.
Article 42
Els animals de propietat privada que transiten per la via pública hauran d'anar
acompanyats per persones majors d'edat que els conduïsquen.
Article 43
Queda prohibida la circulació per la via pública d'aquells gossos que no vagen
conduïts per mitjà de cadena, corretja o cordó resistent. De la mateixa manera,
queda prohibida la circulació per la via pública dels animals denominats
"potencialment perillosos" que no estiguen proveïts de boç.
Els propietaris seran responsables de l'incompliment d'estes normes.
Article 44
Es considera gos vagabund aquell que no tinga amo conegut, domicili, que no
estiga censat, o no tinga identificació per mitjà de tatuatge o xip.
No obstant això, no tindrà la consideració de gos vagabund aquell que camine
al costat del seu amo amb collar, i si és el cas boç, encara que
circumstancialment no siga conduït subjecte a corretja o cadena.
Article 45
Els gossos que circulen per la població i vies interurbanes que estiguen
desproveïts de collar, així com d'identificació, seran arreplegats pels servicis
municipals i depositats en el Centre d'Acollida Temporal d'Animals.
Els gossos referits seran retinguts durant el temps que assenyale la legislació
aplicable, i se’ls donarà el destí que la mateixa indique, en el supòsit de no ser
retirats pel seu propietari o posseïdor.
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Article 46
Queda expressament prohibida l'entrada de gossos i gats en locals
d'espectacles públics, esportius i culturals, en les platges o llocs de bany, així
com en els llocs de despatx o venda de qualsevol tipus d'aliments, llevat que es
tracte de gossos guia.
Així mateix, també queda prohibida l'entrada de gossos i gats en els jardins
públics sempre que no hi haja una zona habilitada per a tal finalitat.
Article 47
Les persones que conduïsquen gossos dins de la població o per les vies
interurbanes, impediran que estos com a mesura higiènica ineludible, depositen
les seues dejeccions en les vies públiques, jardins i passejos; i, en general, en
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, i deuran conduir-los al PI-PI CA o
arreplegar les defecacions efectuades pels seus animals i depositar-les a les
papereres.
Article 48
Queda prohibit donar de menjar als animals en la via pública, Jardins i locals
públics.
Article 49
Els gossos que hagen mossegat una persona, seran retinguts pels servicis
municipals corresponents i es tindran en observació veterinària durant el termini
que assenyale la legislació aplicable, o el facultatiu.
Article 50
Els qui hagueren sigut mossegats per un gos hauran de comunicar-ho
immediatament a l'autoritat municipal perquè puga sotmetre-se'ls a tractament,
si així ho aconsella el responsable de l'observació de l'animal.
Article 51
Els animals mossegats per un altre, o sospitosos de patir ràbia, deuran ser
sotmesos a observació i tractament si és el cas.
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Article 52
Les persones que ocultaren casos de ràbia en els animals o deixaren l'animal
que la patisca en llibertat, seran posades a disposició de les autoritats
governatives o judicials corresponents.
Article 53
Queda terminantment prohibit el trasllat de gossos en els mitjans de transport
públics, en els llocs destinats als passatgers, excepte quan es tracte de gossos
guia.
Article 54
La tinença d'aus, conills, coloms i altres animals de cria, se subjectarà a les
mateixes exigències establides per a previndre possibles molèsties al veïnat i
focus d'infecció. Així mateix, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació
sobre activitats qualificades.
Article 55.Animals potencialment perillosos
Caldrà ajustar-se al que disposa la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i al decret
145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, que regula a la Comunitat
Valenciana la tinença d'animals potencialment perillosos.
La tinença de qualsevol animal denominat com potencialment perillós
requerirà:
1. La prèvia obtenció d'una llicència administrativa que serà atorgada per
l'Ajuntament del municipi de residència del sol·licitant. A més, esta llicència
haurà de renovar-se abans de transcorreguts tres anys des de la data
d'expedició.
2. Un certificat d'aptitud psicològica estés per un psicòleg titulat dins dels
tres mesos anteriors a la data de sol·licitud de la llicència administrativa.
3. La subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil amb una
cobertura no inferior a 120.202,42 €, per la seua responsabilitat derivada de
danys causats per l'animal, encara que haja sigut cedida a un tercer per a la
seua atenció.
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Capítol 2. Recollida dels residus sòlids urbans i ús de l'ecoparc.
El contingut d'este capítol atén als principis de:
− La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus.
− La Directiva Europea 94/62/CE, relativa als envasos i residus d'envasos.
− La Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, que imposen
com a objectius :
1. Necesitat d’aturar i invertir la tendència actual de generar cada vegada
més residus.
2. Conveniència de jerarquitzar les opcions de gestió de residus :
minimització, reutilització i reciclatge, juntament amb les mesures de suport
a l’arreplegada selectiva i separació d’origen.
- El Decret 202/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià.
- El Pla nacional de residus urbans (2000 — 2006).
- El Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIR).
Article 56. Classificació dels Residus.
Als efectes d'este capítol, tindran la categoria de RSU els materials següents:
1.
Els rebutjos de l'alimentació i del consum domèstic, produïts pels
ciutadans en les seues vivendes.
2. Els residus procedents de l'agranat de les voreres efectuats pels
ciutadans.
3. Els residus produïts com a conseqüència de xicotetes obres
domiciliàries, quan l'entrega diària als servicis de recollida no excedisca dels
vint litres.
4.
La brossa de la poda d'arbres i del manteniment de les plantes, sempre
que s'entregue trossejada.
5.
Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en
locals comercials.
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6.
Els residus produïts pel consum en bars, restaurants i la resta
d'establiments que expenguen productes alimentaris cuinats o en els quals es
realitzen consumicions de qualsevol classe. Així mateix, els produïts a
supermercats, autoservicis i establiments semblants.
7.
Els materials residuals produïts per activitats de servicis comercials i
industrials, sempre que puguen assimilar-se a les desfetes domiciliàries.
8. Els residus de consum en general, produïts a residències, hotels,
hospitals, clíniques, ambulatoris, col·legis i altres establiments públics o oberts
al públic.
9. Els mobles, efectes domèstics i trastos vells, així com roba; i qualsevol
producte anàleg.
10. Les deposicions dels animals domèstics que siguen dipositades de
forma higiènica.
11. Els vehicles fora d'ús, quan concórreguen en ells presumpcions
d'abandó o quan els seus propietaris hagen fet renúncia expressa a favor de
l'Ajuntament (Llei 11/99, de 21 d'abril, Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de
Motor i Seguretat Viària).
12. Qualsevol altre tipus de material residual assimilable als assenyalats en
els números anteriors i, en tot cas, els que en circumstàncies especials
especifiquen els servicis tècnics de l'Ajuntament.
13. Els animals domèstics morts, de pes inferior als 80 Kg., per als quals
l'Ajuntament establirà el corresponent servici de recollida.
Article 57
Queden exclosos de la categoria de residus sòlids urbans (RSU) els següents:
1. Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assistencials.
2. Els materials de rebuig, cendra i escòria produïts en fàbriques, tallers,
magatzems i instal·lacions de tractament de fem.
3. Els desperdicis i fem produït als escorxadors, laboratoris i la resta
d'establiments semblants públics i privats.
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4. Les cendres produïdes a les instal·lacions de calefacció central dels
edificis amb independència de la qual siga el seu destí.
5.

Els productes procedents de decomís.

6. Qualsevol altre material residual que en funció del seu contingut o forma de
presentació, puga qualificar-se de perillós per a la salut, nociu o contaminant,
pels servicis municipals.
Article 58. Nous locals
1.
Hauran de disposar d'un espai tancat, de dimensions suficients per a
l'acumulació i emmagatzemament de fems diàriament produïts, tots els edificis
de nova edificació destinats a:
•

Locals comercials els desfets dels quals puguen assimilar-se a
desfets domiciliaris.

•

Bars, restaurants i la resta d'establiments d'hostaleria.

•

Mercats, supermercats, autoservicis i establiments semblants.

•

Hospitals, clíniques, ambulatoris, col·legis i qualsevol tipus d'edifici
públic.

2.
A les edificacions construïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
present Ordenança, haurà d'habilitar-se l'espai de fems a què fa referència el
número u anterior, si les condicions de prestació del servici de recollida ho fera
exigible, com a conseqüència de l'informe d'inspecció dels tècnics i, en tot cas,
en el termini de dos anys.
3.
L'acumulació de fems en l'espai a què fa referència el número u anterior,
es farà per mitjà de l'ús d'elements de contenció d’estancs i perfectament
tancats. Tant l'espai com els contenidors hauran de mantindre's en perfecte
estat de neteja.
4.
Les característiques tècniques del local destinat a recepció de residus
sòlids hauran de reunir els requisits següents:
• Albellons per a desaigüe de les aigües de llavat, connectats a la xarxa
general de clavegueram.
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• Aixetes d'aigua corrent apropiades per a inserir en elles la mànega de reg
que permeta el llavat fàcil i directe de tot el local.
• Punts de llum suficients per a la il·luminació del local, amb interruptors
situats junt amb cada una de les portes d'accés al mateix.
• Sòls amb lleugera pendent cap als albellons totalment impermeables.
• Totes les parets del local hauran d'estar entaulellades fins al sostre.
• Ventilació. Si el local es troba ubicat en la planta soterrània, serà preferible
l'existència de ventilació natural, per mitjà de conductes apropiats, a fi de
facilitar la feina del servici contra incendis, en cas de possible sinistre al servici
contra incendis.
• Recipients homologats en quantitat suficient perquè puguen cobrir les
necessitats en què a volum de residus es referix.
Article 59
1. L'eliminació dels RSU es durà a terme en els centres autoritzats, d'acord
amb la normativa vigent i sempre tenint present les indicacions de
l'Ajuntament.
2. Queda prohibida l'entrega de residus sòlids a qualsevol persona física o
jurídica que no tinga la corresponent concessió o autorització municipal.
Article 60
Cap persona física o jurídica pot dedicar-se a l'arreplega, transport i
aprofitament dels residus sòlids urbans, siga quin siga la seua naturalesa,
sense la prèvia concessió o autorització municipal.
Article 61
1. Al productor o posseïdor de residus sòlids urbans domiciliaris que presenten
característiques que els facen tòxics o perillosos, se'ls exigirà que els
depositen en el lloc adequat, per mitjà de la corresponent recollida i eliminació
selectiva.
2. Així mateix, els productors o posseïdors de residus tòxics o perillosos
d'origen domiciliari o que, per les seues característiques, puguen produir
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trastorns en el transport i tractament, estan obligats a proporcionar a
l'Ajuntament informació completa sobre el seu origen, quantitat i
característiques. Així mateix, seran responsables, en tot moment, de tots els
danys que es poden produir quan s'haja omés o falsejat la informació.
Article 62
Els usuaris hauran de depositar els fems en les condicions, els dies, els llocs i
els contenidors que determine l'Ajuntament.
Article 63
Queda prohibit depositar fems fora dels contenidors habilitats a este efecte i
fora de l'horari establit per l'Ajuntament.
Article 64
Queda prohibit canviar d'ubicació els contenidors.
Article 65
Els fems hauran d'estar continguts en bosses de material impermeable,
degudament tancades. En cap concepte podran depositar-se fems solts a
l'interior dels contenidors. Una vegada depositats els fems en els contenidors,
estos es tancaran per l'usuari.
Queda prohibit tirar runes a l'interior dels contenidors.
Article 66
No es depositarà en els contenidors específics per a la recollida selectiva de
vidre, cartó, paper, etc., qualsevol altre tipus de residus que impedisquen el
posterior aprofitament del material depositat o obliguen a operacions de
separació d'eixos residus.
Article 67
L'Ajuntament adquirirà la propietat del vidre, paper, cartó, etc., per la seua
condició de residu sòlid urbà, des del mateix moment en què siga depositat en
els contenidors especials, i sancionarà a qui manipule o sostraga el vidre,
cartó, etc., allí emmagatzemat.
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Article 68
Els efectes domèstics o de volum gran, com mobles, embalatges o
electrodomèstics, així com tots els residus dels quals disposa l'ordenança
reguladora de l'ús de l'ecoparc, només podran ser depositats en l'ecoparc.
Article 69
Pel que fa a allò referent a l'ús de l'ecoparc, caldrà ajustar-se al que disposa
l'Ordenança reguladora de l'ús de l'ecoparc.
Article 70
Les runes, el volum dels quals siga superior a un metre cúbic, així com les
terres procedents de buidatge o moviment de terres, hauran de ser traslladades
directament a abocadors autoritzats.
Títol 3. Infraccions i sancions
Capítol 1. Infraccions
Article 71
Es considerarà infracció tota vulneració dels preceptes establits en la present
Ordenança. Sent les dites infraccions objecte de sanció administrativa d'acord
amb el procediment sancionador legalment establit en les disposicions legals
vigents, que se li apliquen en cada cas i pel procediment sancionador que esta
Ordenança establix.
Article 72
Respecte a les graduacions de les infraccions, estes podran ser lleus, greus
o molt greus, tenint en compte per a això les circumstàncies següents:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjuís causats.
c) La reincidència per comissió en el terme d'un any de més d'una infracció
de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma.
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Article 73
Es consideraran infraccions lleus les accions o omissions que amb caràcter
lleu siguen realitzades amb inobservança o vulneració de les prescripcions
establides en esta Ordenança, no considerades com a infracció greu o molt
greu.
Específicament es consideren sancions lleus les següents:
-Contravenció de l'article 7. Abocament de restes i fems en vies públiques o
solars, o bancals.
-Contravenció de l'article 15.- No respectar els béns municipals, papereres,
contenidors, fanals, parcs, i mobiliari urbà en general.
-Contravenció de l'article 16.- Embrutar la via pública amb el llançament de
publicitat.
-Contravenció de l'article 17.a) Embrutar els espais públics, tirar aigua, abandonar animals morts, restes,
fems, deixalles, residus, papers...
b)

Espolsar estores, roba...

c)

Regar plantes.

d) Abocament de productes industrials que puguen produir danys al medi
ambient.
e)

Neteja d'animals.

f)

Neteja de vehicles.

g)

Estendre roba.

−Contravenció

de l'article 18.- Fer les necessitats fisiològiques en la via pública.

−Contravenció de l'article 22.- Alterar l'orde i la tranquil·litat pública amb
escàndol, aldarulls i tumults, cridar fort, molestar amb sorolls o fums, olors,
gasos perjudicials o molestos. Explosionar material pirotècnic a partir de les 22
hores.
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-Contravenció de l'article 23.- Col·locació de cartells en llocs no destinats a
este efecte, o sobre senyals de circulació, contenidors, papereres, etc.
-Contravenció de l'article 24.- Fer pintades en la via pública.
−Contravenció

de l'article 26.- Els propietaris dels solars, vivendes i baixos i
corrals hauran de mantindre lliure de desfets i en condicions de neteja i
seguretat.
-Contravenció dels articles 29, 30, 31 i 33.- No mantindre els solars en
condicions de seguretat i salubritat.
-Contravenció de l'article 32.- Deixar bruts o insalubres edificis i fatxades.

−Contravenció

de l'article 39.- Obligació de declarar la possessió d'animals de
companyia segons la Llei 4/94.

−Contravenció

de l'article 43.- Passejar gossos solts, o fer-ho sense boç, en cas
de ser potencialment perillosos.

−Contravenció

de l'article 46.- Entrada de gossos i gats en locals d'espectacles
públics, llocs de despatx d'aliments.
-Contravenció de l'article 47.- No impedir que els gossos defequen en la via
pública, jardins, passejos i qualsevol lloc de trànsit de vianants.

−Contravenció

de l'article 48.- Donar de menjar els animals en la via pública,
Jardins i locals públics.
-Contravenció de l'article 54.- Causar molèsties als veïns per la tinença d'aus,
conills, coloms i altres animals de cria.
-Contravenció de l'article 61.- Danys que causen els productors de residus
tòxics o perillosos.
-Contravenció dels articles 62 i 63.- Depositar els fems en les condicions, els
dies, l’horari, els llocs i en els contenidors no determinats per l'Ajuntament.
-Contravenció de l'article 64.- Canviar d'ubicació els contenidors.
-Contravenció de l'article 65.- Tirar fem solt, sense utilitzar bosses de material
impermeable, degudament tancades, i tirar enderrocs als contenidors.
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−Contravenció

de l'article 66.- Depositar en els contenidors de recollida
selectiva un altre tipus de residus.
Article 74
Es consideraran infraccions greus:
1. L'obstrucció o resistència a l'actuació inspectora de l'Administració
encaminada a dilatar-la, entorpir-la o impedir-la. En particular, constituirà
obstrucció a l'actuació:
a)
La negativa a facilitar dades, justificants i antecedents de l'activitat o
dels elements de la instal·lació, presumiblement relacionats amb els
abocaments objecte de l'expedient.
b)
La negativa al reconeixement de Locals, màquines,
altres elements causants de la pertorbació mediambiental.

instal·lacions

o

c)
Les coaccions o la falta de la deguda consideració als agents de
l'autoritat o inspectors municipals
2. La reiteració de la comissió d'infraccions lleus.
Article 75
Es considerarà infracció molt greu la reincidència en la comissió d'infraccions
greus.
Capítol 2. Procediment sancionador.
Article 76
El procediment s'iniciarà d'ofici per la pròpia Administració Municipal, en virtut
de la funció inspectora i de comprovació, pròpia de la seua competència, o a
instància de part per mitjà de la corresponent denúncia.
En allò no previst en esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei
30/92, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de 26 de novembre; i amb el Reglament del procediment
per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel RD 1.398/93, de 4
d'agost.
Concretament hauran de respectar-se:
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a) La garantia de separació entre la fase instructora i la sancionadora,
encomanant-se a organismes distints.
b) Els principis i disposicions que ambdós normatives atribuïxen al
presumpte responsable.
c) La motivació de la resolució.
Article 77
Per a més eficàcia, agilitat i rapidesa administratives, i sense perjuí dels
procediments específics a què dóna lloc, per raó de la matèria es podrà
efectuar un procediment sancionador acumulat de tots els tràmits legalment
establits per a cada cas, respectant i arreplegant en el tràmit administratiu tots
els principis i tràmits establits en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i el RD 1.398/93, de 4 d'agost, pel que s'aprova el reglament del
procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora. Este procediment
acumulat consistirà en el fet que l'Alcaldia emeta una resolució única respecte
dels aspectes següents:
A) Quan la INFRACCIÓ ÉS LLEU:
Iniciar expedient sancionador simplificat i acumulat per la infracció que
pertoque, la qual serà de caràcter lleu.
•

Haurà de fer-se menció de les persones presumiblement responsables de la
infracció i del precepte legal infringit.
•

Proposar una sanció.

Concedir un termini de deu dies per a formular al·legacions, presentar
documents, justificacions o proves, que estime pertinents en la seua defensa,
als efectes del tràmit d'al·legacions i contestació de l'anterior.
•

• Si en el termini establit en el punt anterior no presenta al·legacions, i es fa
constar d'esta manera en l'expedient, s'entendrà que accepta els fets imputats
i, en conseqüència, se li imposa amb caràcter definitiu la sanció proposada,
sense necessitat de nou requeriment.
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En cas de presentar al·legacions, si estes no foren contestades en el termini
de deu dies, s'entendran desestimades, i s’imposarà la sanció proposada amb
caràcter definitiu.
Capítol 3. Denunciants
Article 78
Tota persona natural o jurídica podrà denunciar davant de l'Ajuntament
qualsevol infracció de la present Ordenança. De resultar temeràriament
injustificada la denúncia, seran de càrrec del denunciant els gastos que origine
la inspecció.
Article 79
En el cas que l'activitat inspectora faça necessària l'entrada a locals o
activitats, els propietaris i els usuaris de qualsevol dels edificis, activitats o
instal·lacions afectades, hauran de permetre les inspeccions i comprovacions
assenyalades en la present Ordenança.
Article 80
Comprovat l'incompliment del que disposa la present Ordenança, la corporació
Municipal proposarà les mesures correctores que procedisquen, resolent-se el
precedent, amb audiència prèvia de l'interessat pel termini de deu dies.
Article 81
Les infraccions dels preceptes d'esta Ordenança seran sancionades per
l'alcalde a proposta dels servicis d'inspecció competents, els quals instruiran
els oportuns expedients.
Capítol 4. Persones responsables
Article 82
Són responsables:
1. De les infraccions a les normes d'esta Ordenança, els propietaris dels
residus depositats il·legalment i, en el cas que siguen comeses en ocasió de
l'exercici d'activitats subjectes a concessió o llicència administrativa.
2. De les comeses amb motiu de l'abandó de vehicles, el seu propietari.
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3. De les altres infraccions, el causant de la pertorbació o qui subsidiàriament
resulte responsable, segons les normes específiques.
4. La responsabilitat administrativa ho serà sense perjuí de la responsabilitat
penal i civil que es poguera incórrer. En els supòsits en què s'apreciara un fet
que poguera ser constitutiu de delicte o falta, s'informarà de l'òrgan judicial
competent, i, mentres l'autoritat judicial conega l'assumpte, se suspendrà el
procediment administratiu sancionador.
Capítol 5. Quantia de les multes
Article 83
Les sancions per falta lleu seran de 30 a 150 €.
Les sancions per falta greu seran de 150 a 300 €.
Les sancions molt greus, seran de 300 a 1000 €.
Excepte en el cas que la legislació general o específica vigent dispose d’una
quantia diferent de l'anterior; en este cas s'aplicarà el que especifique la dita
legislació anteriorment citada.
Article 84
L'import de la sanció consignat en la denúncia podrà fer-se efectiu abans que
es dicte una resolució de l'expedient sancionador, amb una reducció del 30%
sobre la quantia, només en el cas de sancions per falta lleu.
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que la present ordenança, aprovada pel Ple de
la corporació en sessió de data 2 d'agost del 2001, sent publicada en el Butlletí
Oficial de la província número 20 de 24 de gener del 2002, data en què va
entrar en vigor.
Igualment es fa constar que el text íntegre de la present ordenança és el que
està en vigor des de l'última modificació que es va aprovar per acord plenari de
7 de novembre del 2013 i va ser publicada definitivament en el Butlletí Oficial
de la província núm. 12, de 15 de gener del 2014.
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