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Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
Edicte de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa sobre l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la
protecció del espai urbá.
edicte
No havent-se presentat cap reclamació, durant el període d’exposició al públic de l’expedient instruït per a la modificació de l’ordenança reguladora de la protecció del espai urbá aprovat inicialment per l’Ajuntament ple en sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2010, es considera aprovat
definitivament i en compliment d’allò que s’ha decretat per l’Alcaldia es dóna publicitat al mateix en document annexe.
Contra l’aprovació definitiva del present acord i del text de l’ordenança annexa podran els interessats formular directament, en el termini de
dos mesos, a contar des de la publicació de l’aprovació definitiva, recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Autònoma Valenciana .
Annexe
ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DE L’ESPAI URBÀ, CONVIVÈNCIA CIUTADANA I SEGURITAT
ÍNDEX
Exposició de motius.
Capítol primer.- Disposicions generals.
Article 1.- Finalitat i objecte de l’Ordenança.
Article 2.- Fonaments legals.
Article 3.- Àmbit d’aplicació objectiva.
Article 4.- Àmbit d’aplicació subjectiva.
Article 5.- Competència municipal.
Article 6.- Exercici de competències municipals.
Article 7.- Actuacions administratives.
Capítol segon.- Ús inadequat de l’espai públic per a jocs.
Article 8.- Fonaments de la regulació.
Article 9.- Normes de conducta.
Article 10.- Règim de sancions.
Article 11.- Intervencions específiques.
Capítol tercer.- Activitats d’oci no autoritzades amb consum de begudes, productes alimentaris o altres substàncies prohibides.
Article 12.- Fonaments i objecte de la regulació.
Article 13.- Normes de conducta.
Article 14.- Zones d’especial protecció.
Article 15.- Règim sancionador.
Article 16.- Intervencions específiques.
Capítol quart.- Venda no sedentària no autoritzada d’aliments, begudes i altres productes.
Article 17.- Fonaments de la regulació.
Article 18.- Normes de conducta.
Article 19.- Règim de sancions.
Article 20.- Intervencions específiques.
Capítol cinquè.- Activitats i prestació de servicis no autoritzats en els espais públics.
Article 21.- Fonaments de la regulació.
Article 22.- Normes de conducta.
Article 23.- Règim de sancions.
Article 24.- Intervencions específiques.
Capítol sisè.- Ús impropi de l’espai públic.
Article 25.- Fonaments de la regulació.
Article 26.- Normes de conducta.
Article 27.- Règim de sancions.
Article 28.- Intervencions específiques.
Capítol setè.- Degradació visual de l’entorn urbà.
Article 29.- Fonaments de la regulació.
Article 30.- Normes de conducta.
Article 31.- Règim de sancions.
Article 32.- Intervencions específiques.
Capitol vuitè.- Neteja pública com a conseqüència de l’ús comú general dels ciutadans.
Article 33.- Normes generals.
Article 34.- Normes particulars.
Article 35.- Règim de sancions.
Capitol novè.- Necessitats fisiològiques.
Article 36.- Fonaments de la regulación
Article 37.- Normes de conductes.
Article 38.- Règim de sancions.
Capitol desè.- Actituds vancàliques en l’ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l’espai urbà.
Article 39.- Fonaments de la regulación
Article 40.- Ubicació i ús del mobiliari urbà.
Article 41.- Danys i alteracions
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Article 42.- Arbres i plantes.
Article 43.- Jardins, parcs i zones verdes.
Article 44.- Papereres i continedors.
Article 45.- Estanys i fonts.
Article 46.- Fogueres i Fogates
Article 47.- Animals
Article 48.- Animals de companyia
Article 49.-Prohibició en relació amb els animals de companyia
Article 50. Presència d’animals en la vía pública
Article 51.- Reg
Article 52.- Llavat de vehicles.
Article 53.- Regim de sancions.
Capítol onzè.- Normes bàsiques de conducta i cura.
Article 54.- Depòsit de residus.
Article 55.-Residus voluminosos.
Article 56.-Abandonament de vehícles.
Article 57.- Estacionament de vehicles en la via pública per a venda i lloguer.
Article 58.- Animals morts.
Article 59.- Altres residus.
Article 60.- Quioscos, terrasses i altres activitats d’oci.
Article 61.- Règim de sancions.
Capítol dotzè.- Ús impropi dels servicis d’urgència.
Article 62.- Fonaments de la regulació.
Article 63.- Normes de conducta.
Article 64.- Infraccions.
Article 65.- Sancions.
Capítol tretzè.- Infraccions i sancions. Procediment sancionador.
Article 66.- Disposicions generals.
Article 67.- Infraccions molt greus.
Article 68.- Infraccions greus.
Article 69.- Infraccions lleus.
Article 70.- Sancions.
Article 71.- Graduació de les sancions.
Article 72.- Responsabilitat de les infraccions.
Article 73.- Decomissos.
Article 74.- Competència i procediment sancionador.
Article 75.- Concurrència de sancions.
Article 76.- Rebaixa de la sanció per pagament immediat.
Article 77.- Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de la comunitat.
Article 78.- Responsabilitat penal.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.- Règim sancionador.
Disposició transitòria.
Disposició derogatòria.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- Difusió de l’Ordenança.
Segona.- Revisió de l’Ordenança.
Tercera.- Entrada en vigor de l’Ordenança.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els municipis, en general, són espais de trobada, convivència, oci, treball, cultura i interrelacions humanes; per això els espais comuns que
compartim han de ser respectats i conservats per tothom, ja que tots i totes en som beneficiaris.
Els/les ciutadans/es i veïns/es tenen dret a participar en este espai de convivència en condicions de seguretat i salubritat adequades, de la
mateixa manera que tenen també l’obligació de mantindre un comportament cívic en l’àmbit públic, respectar els béns i les instal•lacions i
fer-ne un ús correcte, a fi de poder disfrutar-los sempre en perfecte estat d’ús i conservació.
És obligació de tots els ciutadans i ciutadanes actuar correctament quant a l’ús dels béns i instal•lacions posats a disposició del públic i dels
altres elements que configuren i donen estil a una ciutat / municipi.
L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, sensible als greus perjuís que s’estan irrogant els ciutadans per determinades conductes i fenòmens
actuals, que durant els últims anys han augmentat i que es practiquen indiscriminadament en els espais d’ús públic, ha considerat pertinent
l’aprovació de la present Ordenança que té com a finalitat protegir i garantir la convivència, la seguretat i la salut pública, sobretot dels menors.
A més es pretén una utilització racional dels espais públics municipals, garantint el gaudi de tots els ciutadans de les vies i espais públics,
sense que les activitats d’alguns -que impliquen un ús abusiu dels carrers-, suposen un perjuí greu a la tranquil•litat i a la pau ciutadana d’altres
que veuen afectats els drets al descans, a la salut, i a la lliure circulació pels esmentats espais. Tots estos drets protegits constitucionalment i
que l’administració té el deure de vetlar pel seu respecte.
Per eixa raó, l’Ordenança aborda aquells aspectes que generen, amb reiteració i cada vegada més intensitat, un detriment de la qualitat de vida
del ciutadà al mateix temps que genera gastos que es detrauen dels recursos generals municipals.
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L’Ajuntament no pot romandre alié a esta problemàtica i ha de combatre-la amb els mitjans que l’ordenament jurídic arbitra. L’incompliment
de les normes bàsiques de convivència és font de conflictes i els ciutadans exigixen als poders públics, especialment als que els són més
pròxims, regulacions cada vegada més detallades i mesures actives de mediació i, quan procedisca, de sanció per a resoldre’ls.
En definitiva l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa pretén dotar-se, i dotar al conjunt de la ciutadania, de l’instrument que siga entés com
la norma bàsica de convivència, amb l’objecte de contribuir a millorar la qualitat de vida de tots els seus ciutadans.
La fonamentació legal per a l’elaboració d’esta Ordenança és múltiple.
D’una banda, la Constitució assenyala en l’article 103.1 que l’administració pública ha de servir amb objectivitat als interessos generals. Els
articles 4, 25 i 84 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, que faculta als ajuntaments per a intervindre l’activitat dels ciutadans a través
de l’emissió d’ordenances en l’exercici de la potestat reglamentària i de les competències que tenen sobre seguretat en llocs públics i ordenació tant de vehicles com persones en les vies urbanes.
L’article 1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, establix que els ajuntaments poden intervindre en les activitats dels seus
administrats en l’exercici de la funció de policia, quan existira pertorbació o perill de pertorbació greu de la tranquil•litat, salubritat o moralitat ciutadana, a fi de restablir-los o conservar-los.
I, finalment, amb suport en l’article 127.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, quant a la potestat d’establir
infraccions i sancions per mitjà d’Ordenança Municipal, hi ha habilitació legal expressa arreplegada en el títol XI de la Llei 57/2003 per a la
Modernització del Govern Local, l’article de la qual 139 diu que «per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interés local
i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal•lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa sectorial
específica, establir els tipus d’infraccions i imposar sancions per l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions...».
És de ressenyar, que competix a l’administració, en la seua funció de policia evitar comportaments incívics en perjuí greu dels ciutadans, quan
estos no tenen el deure jurídic de suportar-los i que es poden pal•liar regulant l’activitat dels usuaris de les vies públiques per a garantir que
l’exercici d’un dret, per part d’un sector de la població, no menyscabe els drets del veïnat de les zones afectades.
Amb l’objectiu últim de mantindre l’esperit obert i acollidor del municipi i salvaguardar els seus elements integrants per al gaudi i aprofitament
per part de tothom, així com atallar alguns comportaments incívics que agreugen la convivència, l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
ha elaborat este text normatiu.
Capítol primer
Disposicions generals
Article 1.- Finalitat i objecte de l’Ordenança.
1.- Esta Ordenança té com a finalitat preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, en el que totes les persones puguen desenrotllar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbargiment, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la
pluralitat d’expressions de qualsevol tipus existents i, en definitiva, millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans en el Municipi de
l’ Alqueria de la Comtessa.
2.- És també objecte d’esta Ordenança establir normes que afavorisquen el normal desenvolupament de la convivència ciutadana, el bon ús i
gaudi dels béns i serveis d’ús públic, així com la seua conservació i protecció, en l’àmbit de les competències municipals, enfront dels usos
indeguts de què puguen ser objecte, la sanció de les conductes incíviques i la reparació dels danys causats.
3.- Igualment es pretén garantir la utilització correcta i, conseqüentment, la plena disponibilitat dels serveis d’urgència per als fins per als que
estan concebuts, enfront d’un possible requeriment i mobilització injustificat dels seus mitjans humans i materials.
Article 2.- Fonaments legals.
1.- Esta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb la potestat municipal de tipificar infraccions i sancions que s’establix en els articles 139 i següents
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003 per a la Modernització del Govern
Local.
2.- El que establix l’apartat anterior s’entén sense perjuí de les altres competències i funcions atribuïdes al Municipi de l’Alqueria de la Comtessa
per la normativa general de règim local i la legislació sectorial aplicable.
Article 3.- Àmbit d’aplicació objectiva.
1.- Les prescripcions de la present Ordenança s’apliquen en tot el territori que comprén el terme municipal de l’Alqueria de la Comtessa.
2.- Les mesures de protecció regulades en esta Ordenança es referixen als béns de servici o d’ús públics de titularitat municipal, així com a
construccions, instal•lacions, mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.
3.- També estan compresos, en les mesures de protecció d’esta Ordenança, els béns i instal•lacions de titularitat d’altres administracions públiques i entitats públiques o privades que formen part del mobiliari urbà del Municipi de l’Alqueria de la Comtessa quan estan destinats al públic
o constituïxen equipaments, instal•lacions o elements d’un servei públic.
Article 4.- Àmbit d’aplicació subjectiva.
1.- Esta Ordenança s’aplica a totes les persones que es troben en el terme municipal de l’Alqueria de la Comessa, siga quin siga la seua concreta
situació jurídica administrativa.
2.- També és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en els termes i amb les conseqüències previstes en l’article 51.1 i en la
resta de l’ordenament jurídic.
En els supòsits en què així es preveja expressament, els pares, tutors o guardadors, també podran ser considerats responsables de les infraccions
comeses pels menors quan concórrega, per part d’aquells, dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.
Article 5.- Competència municipal.
1.- Constituïx competència de l’administració municipal:
a) La conservació i tutela dels béns municipals.
b) La seguretat en llocs públics, que inclou la vigilància dels espais públics i la protecció de persones i béns. En coordinació amb els cossos
i forces de seguretat de l’estat que participen en la seguretat pública.
c) La promoció i organització d’accions dirigides a la prevenció de conductes que conculquen o trenquen les normes de la pacífica convivència ciutadana.
2.- Les mesures de protecció de competència municipal previstes en esta Ordenança s’entenen sense perjuí dels drets, facultats i deures que
corresponen als propietaris i propietàries dels béns afectats i de les competències d’altres administracions públiques i dels jutges i tribunals de
justícia regulades per les lleis.
3.- En aplicació de les mesures establides en esta Ordenança s’estarà principalment al restabliment de l’orde cívic pertorbat, a la reprensió de
les conductes antisocials i a la reparació dels danys causats.
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Article 6.- Exercici de competències municipals.
Les competències arreplegades en l’Ordenança seran exercides pels òrgans municipals competents, que podran exigir d’ofici, o a instància de
part, la sol•licitud de llicències o autoritzacions; l’adopció de les mesures preventives, correctores o reparadores necessàries; ordenar quantes
inspeccions estimen convenients; i aplicar el procediment sancionador, en cas d’incompliment de la legislació vigent i/o d’esta Ordenança.
Article 7.- Actuacions administratives.
Les actuacions derivades de l’aplicació d’esta Ordenança s’ajustaran a les disposicions sobre procediment, impugnació i, en general, règim
jurídic i sancionador que s’apliquen.
Capítol segon
Ús inadequat de l’espai públic per a jocs
Article 8.- Fonaments de la regulació.
1.- La regulació continguda en este 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 disfrutar lúdicament dels espais públics d’acord amb la naturalesa i el
destí d’estos, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l’espai afectat, si existixen, i en qualsevol cas els legítims
drets dels altres usuaris o usuàries.
2.- La pràctica de jocs en l’espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seua seguretat i tranquil•litat,
així com al fet de que no impliquen perill per als béns, servicis o instal•lacions, tant públiques com privades.
3.- Queden exceptuats les proves esportives i altres esdeveniments en la via i espais públics degudament autoritzats.
Article 9.- Normes de conducta.
1.- Es prohibix la pràctica de jocs esportius competitius desenrotllats en grup en l’espai públic que pertorben els legítims drets dels ciutadans/
nes o dels altres usuaris/àries 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 fora de les àrees destinades a este efecte, amb
caràcter estable o temporal. 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.
4.- Igualment queda prohibit:
a) L’ús de patins i monopatins per la vorera i la calçada. S’exceptuen la utilització de patins per la vorera a velocitat del pas normal d’una persona.
b) La circulació de bicicletes per damunt de les voreres.
c) La utilització de les conegudes popularment com minimotos per les vies públiques.
d) Encadenar bicicletes i ciclomotors, excepte en els suports habilitats a este efecte, als elements del mobiliari urbà, com ara arbres, canalitzacions, fanals, pals de senyalització i semblants.
Article 10.- Règim de sancions.
1.- Els agents de l’autoritat en els casos previstos en l’article anterior es limitaran a recordar a estes persones que dites pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistira en la seua actitud podrà ser sancionada d’acord amb l’apartat següent.
2.- L’incompliment de les normes previstes en l’article anterior es considerarà infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros,
llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
3.- Tindran, no obstant això, la consideració d’infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 750,01 a 1.500 euros:
a) La pràctica de jocs que impliquen un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els béns, i, en especial, la circulació negligent o
temerària amb patins, monopatins, bicicletes, minimotos o semblants per voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d’elements o instal•lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins, bicicletes o semblants
quan es posen en perill de deteriorament.
Article 11.- 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 confiscació cautelar
dels mitjans emprats.
2.- Igualment, en el cas de les infraccions greus previstes en l’apartat tercer de l’article anterior, els agents confiscaran cautelarment el joguet,
bicicleta, monopatí, patí o semblant amb que s’haja produït la conducta.
3.- En tot cas, quan els usuaris dels patins, monopatins, bicicletes, minimotos o semblants no puguen acreditar en l’acte la seua propietat i no
disposen de domicili conegut, o en el supòsit d’estrangers que no disposen de residència legal a Espanya, es podran confiscar i retirar aquells
fins que acrediten la propietat i satisfacen l’import de la sanció corresponent.
4.- La confiscació cautelar regulada en l’apartat anterior es realitzarà després de formular la corresponent denúncia i s’exercirà la custòdia dels
objectes o mitjans confiscats en lloc segur habilitat a este efecte fins a l’entrega al seu propietari.
5.- Transcorreguts 15 dies des de la confiscació dels anteriors sense que el seu propietari ho haja reclamat, es procedirà a la seua destrucció o
s’entregarà a una ONG per a fins socials quan així fóra possible, alçant l’oportuna acta a este efecte.
6.- Si les dites conductes foren realitzades per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d’eixos grups que es
trobaren en el lloc dels fets i participaren en la realització de les conductes antijurídiques previstes en els apartats anteriors.
Capítol tercer
Activitats d’oci no autoritzades amb consum de begudes, productes alimentaris o altres substàncies prohibides
Article 12.- Fonaments i objecte de la regulació.
1.- La regulació continguda en este capítol es fonamenta en:
a) Garantir el normal desenvolupament de la convivència ciutadana, compatibilitzant el dret al gaudi d’estos espais i locals amb el dret al
descans del veïnat, disfrutant a més d’un espai públic net i no degradat, una ordenada utilització de la via pública amb garanties de seguretat
de la ciutadia.
b) Corregir activitats incíviques incompatibles amb la normal utilització dels espais oberts dels nuclis urbans i dels locals o establiments de
titularitat privada en què es reunisquen persones amb caràcter periòdic i que no estiguen subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d’Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana.
2.- S’entén per activitat d’oci tota distracció que consistisca en la permanència i concentració de persones en espais oberts i en locals o establiments de titularitat privada del terme municipal, que es reunisquen per a mantindre relacions socials entre elles, havent o no consum d’aliments
i begudes i ambientació per mitjà d’aparells reproductors de so o d’imatge.
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3.- Queden inclosos en este tipus d’establiments els locals en què es reunixen persones de forma periòdica, com ara els locals de casals fallers,
colles, festers o semblants i aquells en què es produïxen manifestacions de culte amb música i/o càntics.
4.- Queden excloses les revetles, concerts, fires, festes populars i la resta d’esdeveniments autoritzats.
5.- Els establiments de venda de begudes i aliments no podran comportar molèsties acústiques als veïns o vianants.
Article 13.- Normes de conducta.
Sense perjuí del compliment de les normes aplicables en matèria d’orde públic i seguretat ciutadana, seran sancionades amb quantia en major
grau, en relació amb les activitats d’oci desenrotllades en els espais públics i particularment entre les 22.00 hores de la nit i les 08.00 hores de
l’endemà:
a) La permanència i concentració de persones que es troben consumint begudes, productes alimentaris o altres substàncies, o realitzant altres
activitats que alteren la pacífica convivència ciutadana en llocs de trànsit públic o el descans dels veïns, fora dels establiments i espais públics,
dates i horaris autoritzats.
b) El funcionament de l’equip de música dels vehicles amb volum elevat i les finestres, portes o maleters oberts, i l’estacionament amb el
motor en marxa dels dits vehicles, excepte per a la seua partida immediata. Igualment queda prohibit el funcionament d’aparells reproductors
de so o imatges portàtils, utilitzats per a ambientar les concentracions.
2.- Els agents de l’autoritat podran retirar aquells vehicles i aparells reproductors de so o imatges els propietaris dels quals, desobeint les
indicacions dels agents, persistiren en la infracció, i instruir diligències per desobediència.
3.- Els agents de l’autoritat podran dissoldre les concentracions de vehicles en les vies públiques quan els seus usuaris/usuàries ocasionen molèsties greus al veïnat, o quan es veja afectada la seguretat viària.
Article 14.- Zones d’especial protecció.
1.- L’Ajuntament, per acord de l’òrgan competent podrà declarar determinats espais públics com a «zones d’especial protecció» quan es considere que les alteracions esmentades hagen produït o puguen produir una greu pertorbació de la convivència ciutadana.
Estes zones, una vegada declarades, seran degudament senyalitzades.
2.- Es considerarà que es produïx alteració de la convivència ciutadana quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es puga deteriorar la tranquil•litat de l’entorn o provocar en este situacions d’insalubritat, se
superen els límits acústics o es vulneren les normes sobre contaminació acústica i mediambiental.
b) Quan el consum s’exterioritze en forma denigrant per als vianants o altres usuaris dels espais públics, i quan es vulneren reiteradament les
normatives sobre gestió de residus municipals, i neteja viària i es produïsquen actes de vandalisme sobre el mobiliari urbà.
c) Quan els llocs on es consumisca es caracteritzen per l’afluència de menors d’edat, o si el nombre de persones habitualment concentrades
en els dits espais es considera elevat respecte a la densitat de vivendes i veïns del lloc o espai publique de que es tracte.
d) Quan el consum d’alcohol es realitze en espais com ara parcs, jardins o places.
Article 15.- Règim sancionador.
1. Seran molt greus les infraccions que suposen:
a) Una pertorbació de la convivència que afecte de manera greu, immediata i directa, a la tranquil•litat o a l’exercici de drets legítims d’altres
persones o al normal exercici d’activitats de qualsevol classe en els termes regulats en l’article 21 d’esta Ordenança o a la salubritat o ornament
públics i quan això es derive de la concentració de persones en la via pública en què es consumisca o no alcohol, entre les 22 hores i les 8
hores.
b) L’incompliment de les ordes, senyalitzacions, etc. relatives a espais d’especial protecció referits en l’article 22 o requeriments formulats
per les autoritats municipals o els seus agents en directa aplicació del que disposa esta ordenança.
c) L’impediment de l’ús d’un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la seua utilització.
d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seues instal•lacions i elements, siguen mobles o immobles,
no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.
e) La comissió de dos faltes greus en el termini d’un any quan es va sancionar la primera d’elles per resolució ferma en via administrativa.
2. Constituïxen infraccions greus:
a) Les concentracions de persones en la via pública que afecten negativament la convivència ciutadana entre les 22 i les 8 hores i no puguen
ser incloses en l’apartat a) de l’anterior.
b) La realització d’actes que ocasionen destrosses o desperfectes al mobiliari o equipaments urbans que impedisquen el seu normal ús.
c) Els actes que ocasionen destrosses o desperfectes a elements d’ornament públic, com ara estàtues, de manera que desvirtuen la seua normal
contemplació.
3. Constituïxen infraccions lleus:
a) La realització d’actes que ocasionen destrosses o desperfectes al mobiliari o equipaments urbans però que no impedisquen el seu ús.
b) La utilització del mobiliari urbà per a usos diferents de la seua finalitat.
c) Obstruir l’accés als portals veïnals o l’entrada a garatges públics o privats de manera que s’impedisca la seua normal utilització.
d) Timbrar indiscriminadament en els portals d’edificis de manera que s’impedisca el descans nocturn.
e) Pegar puntellons a residus o elements sòlids existents en via pública de manera que produïsquen notable afecció acústica.
f) Tirar al sòl o depositar en la via publica recipients de begudes, llandes, botelles o qualsevol altre objecte.
Article 16.- Intervencions específiques.
1.- Dins de les labors de prevenció que tenen encomanades les forces i cossos de seguretat, per raons de contaminació acústica i a fi de garantir el dret al descans i la pacífica convivència ciutadana, els agents de l’autoritat podran establir controls d’accés a les zones en què es produïsquen concentracions ludicofestives amb caràcter habitual, i realitzar les comprovacions necessàries a fi de previndre la comissió de la infracció i podran procedir a la incautació cautelar dels béns de consum, si s’estima necessari, alçant acta d’esta.
2.- En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i confiscaran cautelarment les begudes, els envasos o
els altres elements objecte de les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes i els aliments confiscats podran ser
destruïts immediatament per raons higienicosanitàries.
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 procedisca, procuraran l’atenció sanitària que necessiten si la sol•licitaren.
4.- Si les dites conductes foren realitzades per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a cada un dels membres d’eixos grups
que es trobaren en el lloc dels fets i participaren en la realització de les conductes antijurídiques previstes en este capítol.
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5.- Els agents de l’autoritat podran retirar aquells vehicles i aparells reproductors de so o imatges els propietaris dels quals, desobeint les
indicacions dels agents, persistiren en la infracció, i instruir diligències per desobediència a l’agent de l’autoritat.
6.- Els agents de l’autoritat podran dissoldre les concentracions de vehicles en les vies públiques quan els seus usuaris ocasionen molèsties
greus al veïnat, o quan es veja afectada la seguretat viària.
Capítol quart
Venda no sedentària no autoritzada d’aliments, begudes i altres productes
Article 17.- Fonaments de la regulació.
1.- 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, si és el cas, de la protecció de les propietats industrial i intel•lectual, la competència lleial en el comerç i els drets de consumidors i usuaris.
2.- A l’efecte de la present Ordenança es considera venda no sedentària, la venda ambulant i la realitzada en punts no estables per venedors
habituals o ocasionals, i la venda realitzada en ubicació mòbil, entenent com a venda en règim d’ambulància la practicada de manera i amb
mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en distints llocs successivament i pel temps necessari
per a efectuar la venda.
Article 18.- Normes de conducta.
1.- Està prohibida la venda no sedentària en l’espai públic de qualsevol tipus 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 prohibix 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 per que no es produïsquen, durant la seua celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’estos actes es realitzen les
dites conductes, els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de l’autoritat.
Article 19.- Règim de sancions.
1.- Sense perjuí de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en els tres primers apartats de l’article precedent són constitutives
d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
2.- La conducta prohibida descrita en l’apartat 4 de l’article precedent és constitutiva d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a
750 euros.
Article 20.- Intervencions específiques.
1.- En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l’autoritat, després de formular la corresponent denúncia, retiraran i confiscaran cautelarment el gènere o els elements objecte de les prohibicions i els materials o els mitjans emprats.
Cas de tractar-se de productes peribles, sempre que reuniren les condicions higienicosanitàries i això fóra possible, es podrà fer entrega de
forma immediata d’allò que s’ha confiscat a institucions de beneficència, organitzacions no governamentals o qualsevol altre centre o institució semblant.
2.- S’exercirà la custòdia dels altres objectes confiscats en lloc segur habilitat a este efecte fins a l’entrega al seu propietari o durant un termini
màxim de 15 dies.
3.- Si el propietari del gènere o objectes confiscats els reclamara abans del termini de 15 dies citat, haurà d’abonar l’import de la sanció tipificada per a la infracció comesa.
4.- Transcorreguts 15 dies des de la confiscació de l’objecte sense que el seu propietari l’haja reclamat, si es tracta d’aliments o béns fungibles,
es destruiran alçant l’oportuna acta a este efecte o se’ls donarà el destí que siga adequat.
5.- Quan les conductes tipificades en este capítol puguen ser constitutives d’il•lícit penal, els agents de l’autoritat informaran l’autoritat judicial
competent, sense perjuí de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes de l’article 58 d’esta Ordenança.
Capítol cinquè
Activitats i prestació de servicis no autoritzats en els espais públics
Article 21.- Fonaments de la regulació.
La regulació continguda en este 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, si és el cas,
de la protecció de les propietats industrial i intel•lectual, la competència lleial en el comerç i els drets de consumidors i usuaris.
Article 22.- Normes de conducta.
1.- Es prohibix la realització d’activitats i prestació de servicis en l’espai públic no autoritzats com ara jocs que impliquen apostes, tarot,
col•locació de trenes, músics dels carrers, mims, vidència, publicitat, promoció de negocis, massatges, tatuatges o altres que necessiten llicència d’activitat.
En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.
2.- Es prohibix l’ús de la via pública per a la promoció i venda de vehicles nous o usats, tant per empreses com per particulars, per mitjà del
seu estacionament i incorporar a estos qualsevol tipus d’anunci o rètol que així ho indique, excepte els que compten amb la corresponent
autorització o llicència municipal.
3.- De forma expressa queda prohibit exercir l’activitat d’aparcacotxes, coneguts vulgarment com «gorretes», excepte que compten amb
l’autorització municipal corresponent.
4.- Queda prohibit col•laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els servicis no autoritzats, amb accions com vigilar i
alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.
5.- Es prohibix la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els servicis no autoritzats als que es referix este capítol.
Article 23.- Règim de sancions.
Sense perjuí 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 euros.
Article 24.- Intervencions específiques.
1.- En els supòsits arreplegats en l’article 30, els agents de l’autoritat, després de formular la corresponent denúncia, retiraran i confiscaran
cautelarment el gènere o els elements objecte de les prohibicions i els materials o els mitjans emprats.
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En tot cas, els agents de l’autoritat procediran a la confiscació cautelar dels diners obtingut i hauran de fer constar en el butlletí de denúncia
la quantitat econòmica entregada.
Els diners confiscats ho seràn en concepte d’abonament provisional de la sanció.
2.- S’exercirà la custòdia dels altres objectes confiscats en lloc segur habilitat a este efecte fins a l’entrega al seu propietari o durant un termini
màxim de 15 dies.
3.- Si el propietari del gènere o objectes confiscats els reclamara abans del termini de 15 dies citat, haurà d’abonar l’import de la sanció tipificada per a la infracció comesa.
4.- Transcorreguts 15 dies des de la confiscació de l’objecte sense que el seu propietari l’haja reclamat, es destruirà alçant l’oportuna acta a
este efecte o se’ls donarà el destí que siga adequat i es podrà fer entrega d’allò que s’ha confiscat a institucions de beneficència, organitzacions
no governamentals o qualsevol altre centre o institució semblant sempre que això fóra possible.
5.- Quan les conductes tipificades en este capítol puguen ser constitutives d’il•lícit penal, els agents de l’autoritat informaran l’autoritat judicial
competent, sense perjuí de la continuació de l’expedient sancionador.
6.- Si la persona, després de ser avisada i denunciada, persistira en la seua actitud i no abandonara el lloc o fóra reincident, serà denunciada
per desobediència.
Capítol sisè
Ús impropi de l’espai públic
Article 25.- Fonaments de la regulació.
La regulació continguda en este capítol es fonamenta en la garantia d’un ús racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements.
Article 26.- Normes de conducta.
1.- Els ciutadans utilitzaran les vies i les instal•lacions públiques comunes d’acord amb el seu destí i no podran impedir o dificultar deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles pels passejos, voreres i calçades, llevat que disposen de l’autorització pertinent, quedant
prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, excloent o monopolitzant de manera que s’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 estos espais públics o els seus elements o mobiliari en estos
instal•lats, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, excepte autoritzacions per a llocs concrets.
Es considera que s’exercix l’activitat d’acampada per mitjà de caravana o autocaravana, quan es realitze en l’interior d’estes actes propis de
la vida quotidiana com ara dormir, menjar, cuinar, emetre fluids, etc., així com la permanència per temps superior a vint-i-quatre hores en la
mateixa zona d’estacionament.
b) Dormir de dia o de nit en els espais anteriors.
c) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents dels que estan destinats.
d) Llavar-se o banyar-se en fonts, estanys o semblants.
e) Llavar roba en fonts, estanys, dutxes o semblants.
f) Llavar, reparar, canviar l’oli o lubricants, o el greixatge de vehicles en la via o espais públics.
Article 27.- Règim de sancions.
La realització d’alguna de les conductes descrites en l’article precedent són constitutives d’infracció lleu, sancionant-se amb multa de fins a
750 euros.
Article 28.- Intervencions específiques.
1.- En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l’autoritat, després de formular la corresponent denúncia, retiraran i confiscaran cautelarment dels materials o els mitjans emprats.
2.- S’exercirà la custòdia dels objectes confiscats en lloc segur habilitat amb esta finalitat fins a l’entrega al seu propietari fins a un màxim de
15 dies.
3.- Si el propietari del gènere o objectes confiscats els reclamara abans del termini citat, haurà d’abonar l’import de la sanció tipificada per a
la infracció comesa.
4.- Quan es tracte d’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, descrita en l’apartat a) de l’article 34.2 de la
present Ordenança, i la persona infractora no acredite la residència legal en territori espanyol, l’agent que denuncie fixarà provisionalment la
quantia de la sanció i de no depositar-se el seu import, es procedirà a la immobilització del vehicle.
5.- Si la persona, després de ser avisada i denunciada, persistira en la seua actitud i no abandonara el lloc serà denunciada per desobediència.
Capítol setè
Degradació visual de l’entorn urbà
Article 29.- Fonaments de la regulació.
1.- La regulació continguda en este capítol es fonamenta en el dret a disfrutar del paisatge urbà del municipi que és indissociable del correlatiu deure de mantindre’l en condicions de neteja, pulcritud i decor.
2.- Els grafits, les pintades i altres conductes d’embrutiment i enlletgiment no sols devaluen el patrimoni públic o privat i posen de manifest
el seu deteriorament, sinó que principalment provoquen una degradació visual de l’entorn, que afecta la qualitat de vida del veïnat i dels visitants.
3.- 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 30.- Normes de conducta.
1.- Està prohibit realitzar tot tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria
orgànica, o semblants) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com en l’interior o l’exterior d’equipaments,
infraestructures o elements d’un servei públic i instal•lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins
i vies públiques en general.
Queden exclosos els murals artístics que es realitzen amb autorització del propietari o amb autorització municipal.
2.- Quan el grafit o la pintada es realitze en un bé privat que es trobe instal•lat de manera visible o permanent en la via pública, es necessitarà,
també, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, o de qualsevol altra índole, vetlaran per que
no es produïsquen, durant la seua celebració, conductes de degradació visual de l’espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d’estos actes es
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produïxen les conductes descrites en l’apartat primer d’este article, els seus organitzadors hauran de comunicar-ho immediatament als agents
de l’autoritat.
Article 31.- Règim de sancions.
1.- 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 euros, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
2.- Tindran la consideració d’infraccions greus, sancionables amb multa de 750,01 a 1.500 euros, les pintades o els grafits que es realitzen:
a) En els elements del transport, ja siguen de titularitat pública o privada, i, en el primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades,
les marquesines i la resta d’elements instal•lats en els espais públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics.
c) En les fatxades dels immobles, públics o privats, limítrofs, llevat que l’extensió de la pintada o el grafit siga quasi inapreciable.
d) En els senyals de ciruculació o d’identificació viària, o de qualsevol element del mobiliari urbà, quan implique la inutilització o pèrdua total
o parcial de funcionalitat de l’element.
3.- Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros, quan s’atempte especialment
contra l’espai urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats o protegits i edificis o instal•lacions públiques.
4.- Si les dites conductes foren realitzades per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a cada un dels membres d’eixos grups
que es trobaren en el lloc dels fets i participaren en la realització de les conductes antijurídiques previstes en l’apartat anterior.
Article 32.- Intervencions específiques.
1.- En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i confiscaran cautelarment els materials o mitjans
emprats.
2.- Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fóra possible la neteja i la restitució immediata al seu
estat anterior, els agents de l’autoritat comminaran personalment la persona infractora a què procedisca a la seua neteja, sense perjuí de la
imposició de les sancions que corresponguen per la infracció comesa.
3.- L’Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i
sense perjuí de la imposició de les sancions corresponents. L’Ajuntament es rescabalarà dels gastos que comporte la neteja o reparació, sense
perjuí també de la imposició de les sancions oportunes.
4.- Quan el grafit o la pintada puguen ser constitutius de la infracció patrimonial prevista en el Codi Penal, els agents de l’autoritat informarà
a l’autoritat judicial competent, sense perjuí de la continuació de l’expedient sancionador.
CAPÍTOL VIII. NETEJA PÚBLICA COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ÚS COMÚ GENERAL DELS CIUTADANS
Artícle 33.- Normes generals
1. Els ciutadans tenen l’obligació de depositar els residus sòlids en les papereres i contenidors corresponents.
2. Es prohibix tirar o depositar residus, desperdicis i qualsevol tipus de fems i runes 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 els dits contenidors.
Article 34.-Normes particulars
1. Està prohibit que els ocupants d’edificis aboquen a la vía pública qualsevol tipus de residus, inclús en bosses o altres recipients, partícules
derivades de la neteja de qualsevol classe d’objecte i aigua procedent del reg de plantes de balcons i terrasses.
2. El fem dels domicilis i dels establiments haurà de ser introduïda, dins de l’horari fixat per l’Ajuntament, en bosses que, correctament tancades es col•locaran en el contenidor més pròxim o, de trobar-se totalment saturat, en el més pròxim.
3. Queda prohibit depositar en l’interior dels contendors qualsevol classe de residu líquid així com introduir en els contenidors d’arreplega
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 tirar qualsevol tipus de residus des dels vehícles, ja siga en marxa o detinguts.
Article 35.-Règim sancions.
1. La conducta descrita en el apartat 1 del artícle precedent será constitutiva de infracció lleu, y se sancionará con multa de fins 750 euros,
llevat que el fet constituisca una infracció molt greu.
CAPÍTOL IX: NECESSITATS FISIOLÒGIQUES
Article 36.- Fonaments de la regulació
És fonament de la regulació continguda en este capítol la protecció de la salut pública i la salubritat, el dret de disfrutar d’un espai públic net
i no degradat, i el respecte a les pautes generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme.
Article 37.- Normes de conducta
1. Està prohibit fer necessitats fisiològiques, com per exemple defecar, orinar, escopir, en qualsevol dels espais definits en l’article 3 esta
Ordenança com a àmbit d’aplicació objectiva de la mateixa, excepte les instal•lacions o elements que estiguen destinats especialment a la
realització de tals necessitats.
2. Queda especialment prohibida la conducta descrita en l’apartat anterior quan es realitze en espais de concorreguda afluència de persones o
freqüentats per menors, o quan es faça en mercats d’aliments, monuments o edificis catalogats o protegits, o en les seues proximitats.
Article 38.- Règim de sancions
Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta descrita en l’apartat 2 de l’article precedent iinfracció lleu
la conducta descrita en l’apartat 1 amb multa fins a 750 Euros.
CAPÍTOL X: ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI URBÀ. DETERIORAMENT DE L’ESPAI URBÀ
Article 39.- Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en este capítol es protegixen l’ús racional de l’espai públic, el respecte a les persones i béns, la
seguretat, la salut i integritat física de les persones o el patrimoni municipal.
Article 40.- Ubicació i ús del mobiliari urbà
1. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns municipals que siga contrària al seu ús o destí o impliquen el seu deteriorament, ja siga
per ruptura, arrancada, desplaçament indegut, incendi, col•locació d’elements de publicitat, utilització de materials o substàncies i qualsevol
altra activitat o manipulació que els embrute, degrade o menyscabe la seua estètica i el seu normal ús i destí.
2. Tots tenen obligació de fer bon ús del mobiliari urbà havent d’utilitzar-ho de manera que no patisca deteriorament que impedisca la seua
normal conservació i ús.
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3. Es prohibix l’ús dels bancs de forma contrària al seu normal destí, no es permet xafar-los, arrancar-los de la seua ubicació, ni realitzar
qualsevol acte que deteriore o perjudique el seu ús i conservació.
4. Es prohibix qualsevol acte que deteriore, fanals, estàtues, senyals o qualsevol altre element decoratiu existent en el municipi.
Article 41. Danys i alteracions
Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per esta Ordenança que siga contrària al seu ús o destí, o impliquen el seu deteriorament, ja siga per ruptura, arrancada, incendi, abocament, desplaçament indegut, utilització de materials o substàncies i qualsevol altra
activitat o manipulació que els deteriore, degrade o menyscabe la seua estètica i el seu normal ús, ubicació i destí.
Article 42.- Arbres i plantes
Es prohibix talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulls, gravar o raspar la seua corfa, abocar qualsevol classe de líquids, encara que
no anessen perjudicials, i tirar o escampar fems, runes i residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via pública o en
parcs, jardins i muntanyes, així com en espais privats visibles des de la vía pública.
Article 43.- Jardins, parcs i zones verdes
1. Tots els ciutadans estan obligats a respectar la senyalització i els horaris existents en els jardins i parcs i aquelles que els puguen formular
la Policia Local o el personal dels serveis competents.
2. Els visitants dels jardins, parcs i zones verdes del terme municipal de l’Alqueria de la Comtessa hauran de respectar les plantes i les
instal•lacions complementàries, evitar qualsevol classe de desperfectes i brutícies i atendre les indicacions contingudes en els rètols i avisos i
les que puguen formular els vigilants dels recintes o els agents de la Policia Local.
3. Està totalment prohibit en jardins i parcs:
a. Pujar als arbres, talar arbres o arbustos, sacsar-los, tallar branques, fulls, flors o fruits, danyar-los o rascar la corfa, tirar qualsevol classe de
líquids, encara que no siguen perjudicials, en les proximitats de l’arbre i tirar desperdicis o residus.
b. Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en les branques dels arbres.
c. Talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulls, gravar o raspar la seua corfa, abocar qualsevol classe de líquids, encara que no
anessen perjudicials, i tirar o escampar fems, runes i residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via pública o en
parcs i jardins
d. Extraure molsa, mata, pedres, arena, plantes o productes anàlegs.
e. Caçar, matar o maltractar pardals o altres animals.
f. Tirar papers o desperdicis fora de les papereres instal•lades i embrutar de totes maneres els recintes.
g. El joc amb balons i pilotes en els espais públics, si hi ha perjuí a tercers o danys en els béns d’ús públic.
h. L’entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles de motor.
i. Els jocs infantils estan destinats a exclusivament als xiquets.
Són infracció tots els actes que suposen un mal ús dels jocs o que generen brutícia o danys, i en particular: l’ús de jocs que puguen ocasionar
danys o molèsties a altres persones; l’ús diferent de l’establit que comporte o puga comportar un mal ús del joc o danyar-ho; i també, trencar
alguna part, descalçar-los o altres actes anàlegs.
j. Encendre o mantindre foc
4. L’incompliment d’estes conductes descrites en els artícles 40,41, 42 seran considerables com a infraciions lleus , sancionant-se amb una
multa fins a 750 Euros.
Article 44.- Papereres i contenidors
1. Els residus sòlids de xicotet volum com ara puntes de cigarret apagades, corfes, xiclets, papers, bosses, embolcalls i semblants, han de
depositar-se en les papereres i, si es tracta de materials reciclables, s’utilitzaran els contenidors d’arreplega selectiva instal•lats en la via
pública.
2. Queda prohibit:
a) Tota manipulació de les papereres i contenidors situats en la via i espais públics, moure-les, arrancar-les, incendiar-les, bolcar-les o buidar
el seu contingut en el sòl, fer inscripcions o adherir papers o adhesius en les mateixes i tot el que deteriore la seua estètica o entorpisca el
seu ús.
b) Depositar petards, cigarros purs, puntes de cigarret de cigarros o altres matèries enceses en les papereres i en la resta de contenidors, siga
quin siga el seu contingut.
c) Especialment queda prohibit moure’ls, arrancar-los, incendiar-los, bolcar-los o buidar el seu contingut en el sòl, fer inscripcions o adherirlos papers o adhesius.
d) Es prohibix deixar en les papereres materials, instruments o objectes perillosos, com a animals i restes d’animals, xeringues i útils per al
consum de substàncies estupefaents, materials utilitzats en l’atenció sanitària que puguen ser susceptibles de contagiar o propagar malalties,
així com tot tipus de drogues tòxiques, estupefaents i productes químics, radioactius, pirotècnics o explosius, xicotets residus sòlids o altres
materials.
3. Les infraccions d’estes conductes suposen una infracció lleu, sancionant-se amb una multa fins a 750 Euros.
Article 45.- Estanys i fonts
1. En les fonts públiques i estanys està prohibit:
a) Realitzar qualsevol manipulació en les instal•lacions o elements dels estanys i fonts
b) Llavar objectes de qualsevol classe.
c) Llavar-se i banyar-se.
d) Tirar a nadar animals i enterbolir les aigües.
e) Abeurar o banyar animals.
f) Practicar jocs, excepte en les fonts i estanys construïts i destinats especialment a este efecte.
g) Practicar jocs o introduir-se en les fonts decoratives, inclús en celebracions especials si, en este últim cas, no es disposa de la preceptiva
autorització municipal
2. Les infraccions d’estes conductes suposen una infracció lleu, sancionant-se amb una multa fins a 750 Euros.
Article 46.- Fogueres i fogates
1. Excepte en cas de celebracions o festes populars, promogudes per agrupacions o associacions de veïns i comptant amb la corresponent autorització
municipal d’acord amb la normativa vigent, queda prohibit encendre fogueres i fogates en les vies i espais públics del municipi.
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2. De la mateixa manera podrà sol•licitar-se i, si és el cas autoritzar-se per l’Autoritat Municipal i d’acord amb la normativa vigent l’encesa
de focs a fi de procedir a la crema de restes vegetals en parcel•les o finques, sempre que existisquen garanties que s’adopten totes les mesures
de control exigides d’acord amb la normativa vigent
3.- Les infraccions d’estes conductes suposen una infracció lleu, sancionant-se amb una multa fins a 750 Euros.
Article 47.- Animals
Queda prohibit pescar, caçar o maltractar per qualsevol mitjà als peixos, aus o altres animals que es troben eventualment en els jardins, parcs
o instal•lacions a què es contrau la present ordenança, sense perjuí de l’aplicació de la normativa sectorial sobre caça i pesca.
Article 48- Animals de companyia
1. Són animals de companyia els que es crien i reproduïxen amb la finalitat de viure amb persones, amb fins educatius, socials o lúdics, sense
ànim lucratiu.
2. Serà aplicable estes disposicions a artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i mamífers de companyia. 3. Especialment s’aplicarà a les subespècies i varietats de gossos i gats.
4. Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals de companyia en domicilis particulars, sempre que les circumstàncies d’allotjament
en l’aspecte higiènic ho permeten i que no es produïsquen situacions de perill o incomoditat per a veïns o per a altres persones en general, o
per al propi animal.
5. Quan es decidisca per l’Ajuntament que no és tolerable la estada d’animals en una vivenda o local, els amos d’estos hauran de procedir al
seu desallotjament.
6. La tinença d’animals salvatges queda prohibida.
7. En el supòsit de la tinença d’espècies protegides o d’animals domèstics, sense els corresponents documents que ho autoritzen l’Autoritat
Municipal podrà decretar el decomís dels mateixos.
8. Els animals que hagen causat lesions a persones o altres animals, així com aquells sospitosos de patir malalties contagioses, hauran de ser
sotmesos immediatament i durant quaranta dies a control veterinari. El compliment d’este precepte recaurà tant sobre el propietari com sobre
qualsevol persona que en absència dels anteriors tinga coneixement dels fets. Els gastos que ocasionen pel control dels animals i possible
retenció seran satisfets pels propietaris dels mateixos. Aquells animals que patisquen malalties contagioses, cròniques i incurables a les persones seran sacrificats pels procediments i en els centres degudament autoritzats.
9. Quan alguna persona arreplegue qualsevol animal, presumint que està abandonat o perdut, amb ànim de donar-li recer, haurà de comunicar-ho
a l’Autoritat, a fi d’anunciar la troballa, per al seu públic coneixement. Si transcorreguts 15 dies des de l’inici de la publicació no haguera
propietari que ho reclamara, serà el que ho va trobar qui podrà disposar de l’animal com de la seua propietat. Si per alguna causa especial
l’antic propietari ho reconeguera i trobara amb el nou amo, este tindrà l’obligació d’entregar-se’l fent efectiva, en concepte de dietes i recer,
la qual cosa en dret li corresponga.
Articule 49.- Prohibicions en relació amb els animals de companyia
Queda expressament prohibit:
a) L’entrada en locals d’espectacles esportius i culturals, àrees recreatives, i d’escampament per a les persones.
b) La circulació o permanència en piscines públiques.
c) L’entrada en locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació d’aliments.
d) Les persones que conduïsquen animals de companyia hauran d’impedir que estos depositen les seues dejeccions en les voreres, carrers,
passejos, jardins i, en general, qualsevol lloc dedicat al trànsit de les persones o jocs infantils. Els propietaris o responsables d’animals estan
obligats a arreplegar immediatament els excrements sòlids que els mateixos depositen en la via pública.
e) Maltractar o abandonar els animals, mantindre en instal•lacions indegudes, des del punt de vista sanitari i, no subministrar-los alimentació
necessària.
2. L’incompliment de les obligacions descrites seran considerades com a infraccions lleus, a excepció del maltractament i abandó que seran
considerades com a infraccions greus
Article 50.- Presència d’animals en la via pública
1. Es prohibix la circulació per les vies públiques d’aquells animals que no vagen acompanyats de persones capacitades o que els vigilen,
proveïts de collar i conduïts mitjançant de cadena o corretja, aniran proveïts de boç quan estiguen qualificats com potencialment perillosos
o el temperament de l’animal així ho aconselle, i sota la responsabilitat de l’amo.
Els gossos podran estar solts en les zones i llocs senyalitzats per l’Ajuntament; en els parcs i jardins públics que no tinguen zona fitada podran
estar solts, davall l’estreta vigilància del seu cuidador, des de les dènou hores fins a les nou hores en temporada de tardor d’hivern, i des de
les vint-i-una hores fins a les huit hores en temporada de primavera i estiu.
2. Es prohibix la presència de gossos en les areneres i zones de recreació infantil.
3. En tots els casos, el conductor de l’animal està obligat a portar mitjans per a arreplegar i retirar els excrements immediatament i de forma
higiènica, havent de netejar la part de la via o llocs públics que hagueren resultat afectats, depositant els excrements en els contenidors de fem
o específics instal•lats pels servicis municipals introduïts en una bossa de plàstic.
4. Tot propietari o posseïdor de gossos (Canis familiaris) té l’obligació d’identificar-los d’acord amb els oportuns registres municipals abans
dels tres mesos següents a la data de naixement o un mes des de la seua adquisició. Els propietaris tindran també l’obligació de comunicar la
baixa de l’animal, en cas de mort, pèrdua o sostracció des que ocórrega la mateixa, en l’Ajuntament on estiga censat.
5.- Es prohibix la permanència continuada de gossos en les terrasses dels pisos i en solars. En estos casos, els propietaris podran ser sancionats,
de conformitat amb el que establix la present Ordenança, si el gos lladra durant la nit.
6.- L’incompliment de les obligacions descrites en els artícles 47,48, 49, 50 seran considerades com a infraccions lleus, a excepció del maltractament i abandó que seran considerades com a infraccions greus,sent les sancions de fins 750 Euros les lleus i de 750 Euros fins 1.500
les greus.
Article 51.- Reg
Queda prohibit regar en els balcons i finestres, quan es produïsquen danys o molèsties a altres veïns. En cas contrari l’horari per a reg serà
entre les 24 hores i la 1:00hores de la nit.
Article 52.- Rentat de vehicles No podrà realitzar-se qualsevol altra activitat o operació que puga embrutar les vies i espais públics, com ara
el llavat de vehicles, la seua reparació o greixatge en les dites vies i espais quan no siga imprescindible, l’abocament de puntes de cigarret,
embolcalls i rebutjos sòlids o líquids, el buidatge de cendrers i recipients, la ruptura de botelles i altres actes semblants. Els ciutadans utilitzaran les vies públiques d’acord amb el seu destí i no podran impedir o dificultar deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles per
les places, passejos i per voreres i calçades d’aquelles, llevat que es dispose de l’autorització pertinent.
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Article 53.- Règim de sancions.
Les conductes descrites en els dos articles precedents, són constituïts de infracción lleu i seràn sancionades amb una multa fins a 400€.
CAPITOL XI. NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CURA.
Article 54.- Depòsit de Residus
1. Els residus urbans domiciliaris, i assimilables, es depositaran dins dels contenidors disposats per l’Ajuntament per a eixe fi. Només es
depositaran els residus el dia que hi haja arreplega. Si l’arreplega és diària, els residus es depositaran a partir de les 20:00 hores.
2. La bossa de fem només ha de contindre els residus que no posseïsquen cap sistema d’arreplega selectiva, o siga: matèria orgànica: restes
de menjar sòlida, restes de verdures, fruita, peix, carn, etc.; i fraccions no reutilitzables ni reciclables (bolquers, puntes de cigarret, agranades,
etc). Es depositarà tancada en els contenidors d’orgànica, normalment de color verd.
3. Les fraccions reutilitzables o reciclables dels residus urbans domiciliaris, com: envasos de vidre o plàstic, llandes, envasos metàl•lics, ‘brick’,
paper i cartó hauran de depositar-se en l’interior dels contenidors específics, normalment tipus iglú i de colors verds, groc i blau. És convenient
traure l’aire als envasos de plàstic i ‘brick’. Els envasos i embalatges de cartó hauran de desmuntar-se, plegar-se i introduir-se en el contenidor
de paper i cartó. En els supòsits que la seua quantitat o volum ho facen necessari plegar-se i introduir-se en el contenidor de paper i cartó. En
els supòsits que la seua quantitat o volum ho facen necessari,deuran translladar-se pels interessats a un altre contenedor pròxim o al Punt de
Neteja Muncipal.
4. Es prohibix depositar en els contenidors de la via pública: líquids, runes, animals morts, materials en combustió, perillosos i residus que no
tinguen el caràcter de residus urbans domiciliaris.
5. Es prohibix depositar els residus fora dels contenidors, en la via pública, en solars i terrenys siguen públics o privats.
6. Cap persona física o jurídica podrà dedicar-se a l’arreplega, transport i/o recuperació de els residus urbans, sense la prèvia concessió o
autorització municipal.
Article 55.- Residus voluminosos (mobles, ensers i electrodomèstics)
1. Es prestarà un servici d’arreplega de la via pública per als residus voluminosos que per les seues dimensions, volum, pes i la resta de característiques no puguen ser portats a l’Ecoparc i la seua manipulació no siga perillosa. És necessària la amb la sol•lictud prèvia telefònica dels
interessats i que es complisquen les instruccions.
2. Quan la quantitat de residus a depositar així ho faça convenient, segons la valoració realitzada pels servicis municipals, el depòsit haurà de
realitzar-se pels interessats en el Punt Ecoparc, pels seus propis mitjans.
Article 56.- Abandonament de vehicles
1. Es prohibix terminantment l’abandó de vehicles en les vies i llocs públics.
2. L’Autoritat Municipal podrà presumir raonablement que un vehicle es troba en situació d’abandó en els casos següents:
a) Quan transcórreguen més de dos mesos des que el vehicle haja sigut depositat després de la seua retirada de la via pública per l’autoritat
competent.
b) Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i present desperfectes que facen impossible el seu desplaçament
pels seus propis mitjans o li falten les plaques de matrícula. En este cas, tindrà el tractament de residu sòlid urbà d’acord amb la normativa
corresponent.
3. En el supòsit previst en l’apartat a) i en aquells vehicles que, inclús tenint signes d’abandó, mantinguen la placa de matriculació o disposen
de qualsevol signe o marca visible que permeta la identificació del seu titular, es requerirà a este, una vegada transcorreguts els corresponents
terminis, perquè en el màxim de quinze dies retire el vehicle del depòsit, amb l’advertència que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament
com a residu sòlid urbà.
Article 57.- Estacionament de vehicles en la via pública per a venda i lloguer
Està prohibit estacionar vehicles en la via pública per a la seua venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment publicitàries, sempre que es
duga a terme per empreses o represente un ús intensiu de l’espai públic.
Article 58.- Animals morts Es prohibix l’abandó de cadàvers d’animals en la via pública o en llocs públics, així com tirar-los als contenidors
de residus, incinerar-los o soterrar-los en qualsevol lloc al marge del procediment legalment establit.
Article 59.- Altres residus
1. Els residus generats en el terme municipal, que no tinguen la consideració d’urbans o municipals, hauran de ser gestionats pels seus responsables,
atenent a la normativa legal que corresponga en cada cas.
2. En estos supòsits a l’Ajuntament correspondrà realitzar les inspeccions oportunes i denunciar les infraccions que s’observen.
Article 60.- Quioscos, terrasses i altres activitats d’oci
1. Els que estiguen al capdavant de quioscos o llocs autoritzats en la via pública estan obligats a mantindre net l’espai en què desenvolupen
la seua activitat i les seues proximitats, durant tot l’horari en què realitzen l’activitat, deixant-ho net una vegada finalitzada esta.
2. La mateixa obligació correspon als titulars de cafés, bars, quant a la superfície que s’ocupe amb vetladors, 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 l’arreplega dels residus que
generen les seues respectives activitats.
Artículo 61.-Règim sancionador.
1. Les accions o omissions que infringisquen allò que s’ha descrit en este CAPÍTOL generen resposabilitat de naturalesa administrativa, sense
perjuí de l’exigible en via penal o civil.
2. Les accions o omissions descrites en este CAPITOL tindran consideració de lleus i seran sancionades amb multa de fins a 750€.
Capítol XII
Ús impropi dels serveis d’urgència
Article 62.- Fonament de la regulació.
La regulació continguda en este capítol es fonamenta en el funcionament correcte de l’administració pública i en l’ús racional i ordenat dels
recursos públics, i en concret dels serveis d’urgència de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa a fi de garantir una resposta immediata i
adequada d’estos serveis davant de situacions de risc o perill real per a les persones i els béns que requerisquen la seua intervenció.
Article 63.- Normes de conducta.
Es prohibix la realització de conductes que, directament o indirecta, obstaculitzen el funcionament correcte dels serveis d’urgència, de titularitat municipal, com ara el requeriment sense causa justificada, i amb coneixement d’esta falta de causa, i la mobilització dels serveis policia
local, bombers, assistència mèdica urgent i semblants, l’obstaculització a la intervenció d’estos serveis com la falta de col•laboració manifesta
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en l’execució de les instruccions donades a fi a la protecció de persones i béns que no suposen risc per a la persona destinatària de les dites
instruccions.
Article 64.- Infraccions.
1.- Tindran la consideració d’infraccions a allò que disposa el present capítol les telefonades o els requeriments per qualsevol altre mitjà per
a la intervenció de qualsevol dels serveis quan no hi haja una causa que ho justifique.
2.- També es consideren infraccions les accions o omissions conscients i voluntàries que dificulten o entorpisquen el correcte desenrotllament
de la intervenció d’estos servicis d’urgència, com ara la falta de col•laboració manifesta en l’evacuació de la zona d’intervenció i semblants,
i quan es tracte de distraure l’atenció de la policia local per a evitar la denúncia d’una infracció administrativa i altres supòsits de caràcter
semblant, sempre que no constituïsquen il•lícit penal i en este cas es donarà trasllat a l’autoritat judicial.
Article 65.- Sancions.
1.- Les infraccions previstes en l’article anterior tindran la consideració de lleus.
2.- Tindrà la consideració d’infracció greu quan el dit requeriment tracte de desviar el servei de policia local per a evitar la denúncia d’una
altra infracció administrativa.
3.- Tindrà la consideració d’infracció molt greu, quan del requeriment injustificat o de l’obstaculització del servei e rive un risc greu per a
les persones o els béns, referit tant als equips intervinents com a la resta dels ciutadans/nes.
Capítol XIII
Infraccions i sancions. Procediment sancionador
Article 66.- Disposicions generals.
1.- Les accions o omissions que infringisquen allò que s’ha previngut en esta Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa,
sense perjuí de l’exigible en via penal o civil.
2.- Les infraccions a esta Ordenança tindran la consideració de molt greus, greus o lleus.
3.- Els fets manifestats pels agents de l’autoritat en la denúncia o acta de confiscació que s’alce a conseqüència d’una infracció observada
gaudixen de presumpció de veracitat d’acord amb el que establix l’article 137 de la Llei 39/1992, del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l’article 17 del Reial Decret 1398/1993, del Reglament del Procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora de l’administració.
4.- La prescripció i la caducitat es regiran per la legislació administrativa sancionadora general.
Article 67.- Infraccions molt greus.
Són infraccions molt greus, a més de les previstes en cada un dels capítols d’esta ordenança, les següents:
a) Realitzar actes previstos en esta Ordenança que posen en perill greu la integritat de les persones.
b) La reincidència en faltes greus que hagen sigut sancionades en procediment que haja aconseguit fermesa en via administrativa o
jurisdiccional.
Article 68.- Infraccions greus.
Constituïxen infraccions greus, a més de les previstes en cada un dels capítols d’esta ordenança, la reincidència en faltes lleus que hagen sigut
sancionades en procediment que haja aconseguit fermesa en via administrativa o jurisdiccional.
Article 69.- Infraccions lleus
Tenen caràcter lleu les altres infraccions a les normes previstes en esta ordenança que no tinguen una altra consideració.
Article 70.- Sancions.
1.- De conformitat amb el que establix l’article 141 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
les multes per infracció d’esta ordenança tindran les quanties següents:
- Infraccions lleus: Multa de fins a 750 euros.
- Infraccions greus: Multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
- Infraccions molt greus: Multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros.
2.- Les sancions establides per a les infraccions es graduaran en tres graus segons l’escala següent:
- Infraccions lleus:
Mínim: De 50 € fins a 150€
Mitjà: Fins a 400€
Màxim: Fins a 750€
- Infraccions greus:
Mínim: Des de 750,01 fins a 1.000€
Mitjà: Fins a 1.250€
Màxim: Fins a 1.500€
- Infraccions molt greus:
Mínim: Des de 1.500,01 fins a 2.000€
Mitjà: Fins a 2.500€
Màxim: Fins a 3.000€
Article 71.- Graduació de les sancions.
1. La imposició de les sancions previstes en esta Ordenança es guiarà per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran
en compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat i naturalesa de la infracció i dels danys causats.
b) Transcendència social del fet.
c) Alarma social produïda.
d) L’existència d’intencionalitat de l’infractor.
e) La naturalesa dels perjuís causats.
f) La reincidència.
g) La reiteració d’infraccions.
h) La capacitat econòmica de la persona infractora.
i) La naturalesa dels béns o productes oferits en la venda no sedentària.
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j) El risc de dany a la salut de les persones.
k) El benefici econòmic derivat de l’activitat infractora.
l) La comissió de la infracció en zones protegides.
m) L’obstaculització de la labor inspectora, així com el grau d’incompliment de les mesures d’autocontrol.
n) Quan els fets suposen obstacles, traves o impediments que limiten o dificulten la llibertat de moviments, l’accés, l’estada i la circulació de
les persones en situació de limitació o mobilitat reduïda.
2.- Tindrà la consideració de circumstància atenuant de la responsabilitat, l’adopció espontània, per part de l’autor de la infracció, de mesures
correctores amb anterioritat a la incoació de l’expedient sancionador.
3.- S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comés en el termini d’un any més d’una infracció d’esta Ordenança i ha sigut declarat per resolució ferma, per infracció al mateix capítol.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha sigut sancionada per infraccions d’esta Ordenança o quan s’estan instruint altres procediments
sancionadors per infraccions al mateix capítol.
A l’efecte d’este apartat, es comunicarà a les regidories corresponents les infraccions comeses pels autors reincidents, que pogueren ser objecte
de beneficis, ajudes o subvencions municipals, a l’efecte de la seua possible valoració o presa en consideració.
4.- 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 72.- Responsabilitat de les infraccions.
1.- Seran responsables directes de les infraccions a esta Ordenança els seus autors materials, excepte en els supòsits en què siguen menors
d’edat o concórrega en ells alguna causa legal d’inimputabilitat, i en este cas respondran per ells els pares, tutors o els que tinguen la custòdia
legal.
2.- Seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o jurídiques sobre les quals recaiga el deure legal de previndre les infraccions
administratives que altres puguen cometre.
3.- En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes dirigides a individualitzar 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.
Article 73.- Decomissos.
1.- A més dels supòsits en què així es preveu expressament en esta 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 mentres siga necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, a falta d’este, mentres perduren les circumstàncies que van motivar el decomís.
2.- Els gastos ocasionats pel decomís aniran a càrrec del causant de les circumstàncies que l’hagen determinat.
Article 74.- Competència i procediment sancionador.
1.- La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’esta Ordenança, i per a la imposició de sancions i de les altres
exigències compatibles amb les sancions, correspon a l’Alcalde o regidor en qui es delegue.
2.- La instrucció dels expedients correspondrà al servici municipal corresponent.
3.- La tramitació i resolució del procediment sancionador s’ajustarà al que establix la legislació general sobre l’exercici de la potestat
sancionadora.
Article 75.- Concurrència de sancions.
1.- Incoat un procediment sancionador per dos o més infraccions entre les quals hi haja relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció
que resulte més elevada.
2.- Quan no es done la relació de causa a efecte a què es referix l’apartat anterior, als responsables de dos o més infraccions se’ls imposaran
les sancions corresponents a cada una de les infraccions comeses, llevat que s’aprecie identitat de subjectes, fets i fonaments. En este últim
supòsit s’aplicarà el règim que sancione amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es tracte.
Article 76.- Rebaixa de la sanció per pagament immediat.
1.- Les persones denunciades poden assumir la seua responsabilitat per mitjà del pagament de les sancions de multa, amb una reducció de la
sanció a l’import en el seu grau mínim de l’escala corresponent al tipus d’infracció que es tracte, si el pagament es fa efectiu abans de l’inici
del procediment sancionador.
2.- El pagament de l’import de la sanció de multa implicarà la terminació del procediment.
Article 77.- Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de la comunitat.
1.- L’Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a
la comunitat de conformitat amb el que reglamentàriament es determine.
2.- Els menors amb edat compresa entre 16 i 18 anys se’ls podrà substituir les sancions pecuniàries per altres mesures correctores consistents
en treballs en benefici de la comunitat, assistència a accions formatives, o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic o semblants, prenent
en consideració l’opinió dels pares, tutors o guardadors.
3.- En cas d’inassistència a les sessions formatives, procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció
comesa.
Article 78.- Responsabilitat penal.
1.- L’Ajuntament exercitarà les accions penals oportunes o posarà els fets en coneixement del Ministeri Fiscal quan considere que poden
constituir delicte o falta.
2.- La incoació del procediment penal deixarà en suspens la tramitació del procediment administratiu fins que haja conclòs aquell. No obstant
això, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures cautelars urgents que asseguren la conservació dels béns afectats i la seua reposició a l’estat
anterior de la infracció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. -Règim sancionador.
1.- El que establix esta Ordenança no impedirà l’aplicació del règim sancionador previst en les disposicions sectorials que qualifiquen com a
infracció les accions o omissions previstes en estes.
2.- En tot cas no podran ser sancionats els fets que ho hagen sigut penalment o administrativa en els casos en què s’aprecie identitat de subjecte,
fet i fonament.
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3.- En desplegament d’allò que s’ha establit per esta ordenança es procurarà la coordinació i col•laboració amb els altres servicis de l’entitat
local amb competències inspectores a fi d’una major efectivitat en la seua aplicació.
Disposició transitòria
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’esta Ordenança es regiran, en allò que no perjudique la persona
imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció.
Disposició derogatòria
A partir de l’entrada en vigor d’esta Ordenança queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposen a esta i quedaran vigents
aquelles que no contradiguen expressament el que establix esta Ordenança.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Difusió de l’Ordenança.
En el moment en què siga aprovada esta Ordenança, l’Ajuntament donarà la màxima difusió per a coneixement de la ciutadania i del veïnat
del municipi, inclús, si fóra possible, a través d’una edició especialment preparada d’esta per a ser distribuïda.
Segona.- Revisió de l’Ordenança.
Cada dos anys es procedirà a fer una revisió i actualització de les conductes i previsions contingudes en esta Ordenança, per si fóra necessari
incorporar alguna nova conducta o previsió addicional, o modificar o suprimir alguna de les existents.
Tercera.- Entrada en vigor.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada el seu text s’haja publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i
haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, tal com assenyala
l’article 70.2 de la mateixa.
ANNEX
INFRACCIONS I SANCIONS
CAPITOL II
Infracció

Article

Grau*

Sanció

Practicar jocs esportius competitius desenrotllats en grup en l’espai públic que pertorben els 9.1
legítims drets dels ciutadans o dels altres usuaris de l’espai públic.

Lleu

fins a 750 euros

Practicar jocs amb instruments o altres objectes que puguen posar en perill la integritat física 9.2
dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal•lacions, tant
públiques com a privades.

Lleu

fins a 750 euros

Practicar acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o monopatins fora de les àrees 9.3
destinades a este efecte, amb caràcter estable o temporal.

Lleu

fins a 750 euros

Utilitzar escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de persones discapacitades, 9.3
baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del mobiliari urbà per a realitzar acrobàcies amb patins i monopatins.

Lleu

fins a 750 euros

Usar patins i monopatins per la vorera i la calçada quan no s’utilitzen a velocitat del pas normal 9.4
d’una persona.

Lleu

fins a 750 euros

La circulació de bicicletes per damunt de les voreres, excepte per la part a elles destinada en 9.4
les voreres-bici.

Lleu

fins a 750 euros

Utilitzar minimotos per les vies públiques.

9.4

Lleu

fins a 750 euros

Encadenar bicicletes i ciclomotors als elements del mobiliari urbà, com ara arbres, canalitza- 9.4
cions, fanals, pals de senyalització i semblants que no siguen suports habilitats per a este
efecte.

Lleu

fins a 750 euros

Practicar jocs que impliquen un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els béns.

10.3

Greu

750,01 a 1.500 euros

Circular de forma negligent o temerària amb patins, monopatins, bicicletes, minimotos o 10.3
semblants per voreres o llocs destinats a vianants.

Greu

750,01 a 1.500 euros

Utilitzar instal•lacions o elements arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del 10.3
monopatí, patins, bicicletes o semblants quan es posen en perill de deteriorament.

750,01 a 1.500 ros

CAPITOL III
Pertorbar la convivència que afecte de manera greu, immediata i directa, a la tranquil•litat o 15.1 a
a l’exercici de drets legítims d’altres persones o al normal exercici d’activitats de qualsevol
classe o a la salubritat o ornament públics i quan això es derive de la concentració de persones en la via pública en què es consumisca o no alcohol, entre les 22 hores i les 8 hores.

Molt greu

de 1.500,01 a 3.000 euros

Incomplir les ordes, senyalitzacions, etc. relatives a espais d’especial protecció o requeriments 15.1 b
formulats per les autoritats municipals o els seus agents en directa aplicació del que disposa
esta ordenança.

Molt Greu

de 1.500,01 a 3.000 euros

Impedir l’ús d’un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la seua utilització.

15.1 c

Molt Greu

de 1.500,01 a 3.000 euros

Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seues 15.1 d
instal•lacions i elements, siguen mobles o immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat
ciutadana.

Molt Greu

de 1.500,01 a 3.000 euros

La comissió de dos faltes greus en el termini d’un any quan es va sancionar la primera d’elles 15.1 e
per resolució ferma en via administrativa.

Molt Greu

de 1.500,01 a 3.000 euros
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Infracció

Article

Grau*

Sanció

Les concentracions de persones en la via pública que afecten negativament la convivència 15.2 a
ciutadana entre les 22 i les 8 hores i no incloses en el 23.1.a

Greu

de 750,01 a 1.500 euros

Realitzar actes que ocasionen destrosses o desperfectes al mobiliari o equipaments urbans 15.2 b
que impedisquen el seu normal ús.

Greu

de 750,01 a 1.500 euros

Realitzar actes que ocasionen destrosses o desperfectes a elements d’ornament públic de 15.2 c
manera que desvirtuen la seua normal contemplació.

Greu

de 750,01 a 1.500 euros

Realitzar actes que ocasionen destrosses o desperfectes al mobiliari o equipaments urbans 15.3 a
però que no impedisquen el seu ús.

Lleu

fins a 750 euros

Utilitzar el mobiliari urbà per a usos diferents de la seua finalitat.

15.3 b

Lleu

fins a 750 euros

Obstruir l’accés als portals veïnals o l’entrada a garatges públics o privats de manera que 15.3c
s’impedisca la seua normal utilització.

Lleu

fins a 750 euros

Timbrar indiscriminadament en els portals d’edificis de manera que s’impedisca el descans 15.3 d
nocturn.

Lleu

fins a 750 euros

Pegar puntellons a residus o elements sòlids existents en via pública de manera que produïs- 15.3 e
quen notable afecció acústica.

Lleu

fins a 750 euros

Tirar al sòl o depositar en la via publica recipients de begudes, llandes, botelles o qualsevol 15.3 f
altre objecte.

Lleu

fins a 750 euros

Vendre en l’espai públic qualsevol tipus d’aliments, begudes i altres productes, excepte les 18.1
autoritzacions, amb accions com facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels
agents de l’autoritat.

Lleu

fins a 750 euros

Col•laborar en l’espai pública mb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com 18.2
facilitar el gènere o vigilar i alertar sobra la presència dels agents de l’autoritat.
19.2

Lleu

fins a 750 euros.

Comprar o adquirir en l’espai públic aliments, begudes i altres productes procedents de la 18.3
venta ambulant no autoritzada.

Lleu

fins a 750 euros.

Realitzar activitats i prestar serveis en l’espai públic no autoritzats com ara jocs que impliquen 22.1
apostes, tarot, col•locació de trenes, músics dels carrers, mims, vidència, publicitat, promoció
de negocis, massatges, tatuatges o altres que necesiten llicència d’activitat.

Lleu

fins a 750 euros

Usar la via pública per ala promoció i venda de vehicles nous o usats, per mitjà del seu esta- 30.2
cionament, incorporant a estos qualsevol tipus d’anunci o rètol que aixó ho indique, excepte 22.2
els que compten amb la corresponent autorització o llicència municipal

Lleu

fins a 750 euros

Exercir l’activitat d’aparcacotxes, coneguts vulgarmente com “gorretes”, excepte que compten 22.3
amb l’autorització municipal corresponent.

Lleu

Fins a 750 euros.

Col•laborar en l’espai pública amb qui realitza les activitats o presta els serveis no autoritzats, 22.4
amb accions com vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.

Lleu

fins a 750 euros.

Demandar, usar o consumir en l’espai públic les activitats o els serveis no autoritzats en 22.5
l’article 30.1

Lleu

Fins a 750 euros

Acampar en les vies i els espais públics, acció que inclou la instal•lació estable en estos espais 26.2.a
públics o en els seus elements o mobiliari en estos instal•lats, o en tendes de campanya, 27
vehicles, autocaravanes o caravanes, excepte autoritzacions per a llocs concrets.

Lleu

fins a 750 euros

Dormir de dia o de nit en els espais públics.

26.2.b
27

Lleu

fins a 750 euros

Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents dels que estan destinats.

26.2.c
27

Lleu

fins a 750 euros

Llavar-se o banyar-se en fonts, estanys o semblants.

26.2.d
27

Lleu

fins a 750 euros

Llavar roba en fonts, estanys, dutxes o semblants.

26.2.e
27

Lleu

fins 750 a euros

Rentar , reparar, canviar l’oli o lubricants, o greixar vehicles en la via o espais públics.

26.2.f
27

Lleu

fins a 400 euros

CAPITOL IV

CAPITOL V

CAPITOL VI
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CAPITOL VII
Infracció

Grau*

Sanció

Realitzar, sense l’autorització corresponent tot tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, 30.1
inscripción o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o semlants) o 31.1
bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com en l’interior o
l’exterior d’equipaments, infraestructuras o elements d’un servei públic i instal•lacions en
general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques
en general.

Article

Lleu

Fins a 750 Euros

Realitzar pitnades o grafitis en els elements del transport, ja siguen de titularitat pública o 31.2 a
privada, i, en el primer cas, municipal o no, inclusos els vehicles, les parades, les marquesinas
i la resta d’elements instal•lats en els espais públics.

Greu

de 750.01 a 1.500 euros

Realitzar pintades o grafitis en els elementes dels parcs i jardins públics

31.2 b

Greu

de 750,01 a 1.500 euros

Realitzar pintades o grafitis en les façanes dels inmobles, públics o privats, limítrofs, llevat 31.2 c
que siga inapreciable.

Greu

de 750,01 a 1.500 euros

Realitzar pintades o grafitis en els senyals de circulación o d’identificació viària, o de qualse- 31.2 d
vols element del mobiliari urbà, quan implique la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l’element.

Greu

de 750,01 a 1.500 euros.

Realitzar pintades o grafitis sobre monuments o edificis catalogats o protegits i edificis o 31.3
instal•lacions públiques.

Molt Greu

1.500,01 a 3.000 euros.

.No tirar o depositar residus , desperdicis i qualsevol tipus de fem i escombreries en la via 33.2
pública i espais de ús public, en la xarxa de clavegueram i en solars i finques sense tanca,
havent d’utilitzar-se sempre continedors

Lleu

fins a 750 Euros

Abocar des dels edificis a la vía pública qualsevol tipus de residus, inclús en bosses o altres 34.1
recipients, partícules derivades de la neteja de qualsevol classe d’objecte i aigua procedent
del reg de plantes de balcons i terrasses.

Lleu

fins a 750 Euros

Tirar el fem dels domicilis i dels establiments, fora de l’horari fixat per l’Ajuntament.

34.2

Lleu

fins a 750 Euros

Depositar en l’interior dels contendors qualsevol classe de residu líquid així com introduir en 34.3
els contenidors d’arreplega selectiva materials de qualsevol tipus diferent dels expressament
predeterminats o fixat per l’Ajuntament.

Lleu

fins a 750 Euros

Desplaçar el contenidors del lloc assignat per l’Administració Municipal.

34.4

Lleu

fins a 750 euros

Tirar qualsevol tipus de residus des dels vehícles, ja siga en marxa o detinguts.

34.5

Lleu

fins a 750 euros

Fer necessitats fisiològiques, com per exemple defecar, orinar, escopir, en qualsevol dels 37.1
espais definits en l’article 3 esta Ordenança com a àmbit d’aplicació objectiva de la mateixa,
excepte les instal•lacions o elements que estiguen destinats especialment a la realització de
tals necessitats.

Lleu

fins a 750 euros.

Conducta descrita en l’apartat anterior quan es realitze en espais de concorreguda afluència 37.2
de persones o freqüentats per menors, o quan es faça en mercats d’aliments, monuments o
edificis catalogats o protegits, o en les seues proximitats

Greu

de 750,01 fins a 1.500

Qualsevol actuació sobre els béns municipals que siga contrària al seu ús o destí o impliquen 40.1
el seu deteriorament, ja siga per ruptura, arrancada, desplaçament indegut, incendi, col•locació
d’elements de publicitat, utilització de materials o substàncies i qualsevol altra activitat o
manipulació que els embrute, degrade o menyscabe la seua estètica i el seu normal ús i
destí.

Lleu

fins a 750 Euros

L’ús dels bancs de forma contrària al seu normal destí, no es permet xafar-los, arrancar-los 40.3
de la seua ubicació, ni realitzar qualsevol acte que deteriore o perjudique el seu ús i conservació.

Lleu

fins a 750 Euros

Qualsevol acte que deteriore, fanals, estàtues, senyals o qualsevol altre element decoratiu 40.4
existent en el municipi.

Lleu

fins a 750 Euros

Qualsevol actuació sobre els béns protegits per esta Ordenança que siga contrària al seu ús 41
o destí, o impliquen el seu deteriorament, ja siga per ruptura, arrancada, incendi, abocament,
desplaçament indegut, utilització de materials o substàncies i qualsevol altra activitat o manipulació que els deteriore, degrade o menyscabe la seua estètica i el seu normal ús, ubicació
i destí.

Lleu

fins a 750 Euros
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Talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulls, gravar o raspar la seua corfa, abocar 42
qualsevol classe de líquids, encara que no anessen perjudicials, i tirar o escampar fems, runes
i residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via pública o en parcs,
jardins i muntanyes, així com en espais privats visibles des de la vía pública

Lleu

fins a 750 Euros

Pujar als arbres, talar arbres o arbustos, sacsar-los, tallar branques, fulls, flors o fruits, danyar- 43.3a
los o rascar la corfa, tirar qualsevol classe de líquids, encara que no siguen perjudicials, en
les proximitats de l’arbre i tirar desperdicis o residus

Lleu

fins a 750 Euros

Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en les branques dels arbres.

43.3b

Lleu

fins a 750 Euros

Talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulls, gravar o raspar la seua corfa, abocar qual- 43.3c
sevol classe de líquids, encara que no anessen perjudicials, i tirar o escampar fems, runes i residus
en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via pública o en parcs i jardins

Lleu

fins a 750 Euros

Extraure molsa, mata, pedres, arena, plantes o productes anàlegs.

43.3d

Lleu

fins a 750 Euros

Caçar, matar o maltractar pardals o altres animals.

43.3e

Lleu

fins a 750 Euros

Tirar papers o desperdicis fora de les papereres instal•lades i embrutar de totes maneres els 43.3f
recintes.

Lleu

Fins a 750 Euros

El joc amb balons i pilotes en els espais públics, si hi ha perjuí a tercers o danys en els béns 43.3g
d’ús públic.

Lleu

fins a 750 Euros

L’entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles de motor.

43.3h

Lleu

fins a 750 Euros

Els jocs infantils estan destinats a exclusivament als xiquets. Són infracció tots els actes que 43.3i
suposen un mal ús dels jocs o que generen brutícia o danys, i en particular: l’ús de jocs que
puguen ocasionar danys o molèsties a altres persones; l’ús diferent de l’establit que comporte
o puga comportar un mal ús del joc o danyar-ho; i també, trencar alguna part, descalçar-los
o altres actes anàlegs.

Lleu

fins a 750 Euros

Encendre o mantindre foc

43.3j

Lleu

fins a 750 Euros

Tota manipulació de les papereres i contenidors situats en la via i espais públics, moure-les, 44.2a
arrancar-les, incendiar-les, bolcar-les o buidar el seu contingut en el sòl, fer inscripcions o adherir
papers o adhesius en les mateixes i tot el que deteriore la seua estètica o entorpisca el seu ús.

Lleu

fins 750 Euros

Depositar petards, cigarros purs, puntes de cigarret de cigarros o altres matèries enceses en 44.2b
les papereres i en la resta de contenidors, siga quin siga el seu contingut

Lleu

fins 750 Euros

Moure’ls, arrancar-los, incendiar-los, bolcar-los o buidar el seu contingut en el sòl, fer inscrip- 44.2c
cions o adherir-los papers o adhesius.

Lleu

fins 750 Euros

Deixar en les papereres materials, instruments o objectes perillosos, com a animals i restes 44.2d
d’animals, xeringues i útils per al consum de substàncies estupefaents, materials utilitzats en
l’atenció sanitària que puguen ser susceptibles de contagiar o propagar malalties, així com tot
tipus de drogues tòxiques, estupefaents i productes químics, radioactius, pirotècnics o explosius, xicotets residus sòlids o altres materials

Lleu

Fins a 750 Euros

Realitzar qualsevol manipulació en les instal•lacions o elements dels estanys i fonts

45.1a

Lleu

fins a 750 Euros

Llavar objectes de qualsevol classe

45.1b

Lleu

fins a 750 Euros

Llavar-se i banyar-se.

45.1c

Lleu

fins a 750 Euros

Tirar a nadar animals i enterbolir les aigües

45.1d

Lleu

fins a 750 Euros

Abeurar o banyar animals

45.1e

Lleu

fins a 750 Euros

Practicar jocs, excepte en les fonts i estanys construïts i destinats especialment a este efecte

45.1f

Lleu

fins a 750 Euros

Practicar jocs o introduir-se en les fonts decoratives, inclús en celebracions especials si, en 45.1g
este últim cas, no es disposa de la preceptiva autorització municipal.

Lleu

fins a 750 Euros

Encendre fogueres i fogates en les vies i espais públics del municipi.

46

Lleu

Fins a 750 Euros

Pescar, caçar o maltractar per qualsevol mitjà als peixos, aus o altres animals que es troben 47
eventualment en els jardins, parcs o instal•lacions a què es contrau la present ordenança,
sense perjuí de l’aplicació de la normativa sectorial sobre caça i pesca.

Lleu

Fins a 750 Euros

Tinença d’animals salvatges

Lleu

fins a 750 Euros

L’entrada en locals d’espectacles esportius i culturals, àrees recreatives, i d’escampament per 49.1a
a les persones.

Lleu

fins a 750

La circulació o permanència en piscines públiques

48.6

49.1b

Lleu

fins a 750 Euros

L’entrada en locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipu- 49.1c
lació d’aliments

Lleu

fins a 750 Euros

Les persones que conduïsquen animals de companyia hauran d’impedir que estos depositen les 49.1d
seues dejeccions en les voreres, carrers, passejos, jardins i, en general, qualsevol lloc dedicat al
trànsit de les persones o jocs infantils. Els propietaris o responsables d’animals estan obligats a
arreplegar immediatament els excrements sòlids que els mateixos depositen en la via pública

Lleu

fins a 750 Euro
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Grau*

Sanció

Maltractar o abandonar els animals , mantindre en instal.lacions indegudes , des del punt de 49.1e
vista sanitari i, no subministrat alimentació –los alimentación necessària

Lleu

fins a 750 Euros

Circulació per les vies públiques animals que no vagen acompanyats de persones capacita- 50.1
des o que els vigilen, proveïts de collar i conduïts mitjançant de cadena o corretja, aniran
proveïts de boç quan estiguen qualificats com potencialment perillosos o el temperament de
l’animal així ho aconselle, i sota la responsabilitat de l’amo

Lleu

fins 750 Euros

Presència de gossos en les areneres i zones de recreació infantil

50.2

Lleu

fins 750 Euros

No arreplegar el excrements de l’animal i depositar-los en els contenidors.

50.3

Lleu

fins 750 Euros

No identificar d’acord amb els oportuns registres municipals abans dels tres mesos següents 50.4
a la data de naixement o un mes des de la seua adquisició. Els propietaris tindran també
l’obligació de comunicar la baixa de l’animal, en cas de mort, pèrdua o sostracció des que
ocórrega la mateixa, en l’Ajuntament on estiga censat.

Lleu

fins a 750 euros

Deixar el gossos en les terrasses dels pisos i en solars, especialmente si el gos lladra durant 50.5
tota la nit.

Lleu

fins a 750 Euros

Regar en els balcons i finestres, quan es produïsquen danys o molèsties a altres veïns. En 51
cas contrari l’horari per a reg serà entre les 24 hores i la 1:00 hores de la nit

Lleu

fins a 750 Euros

Qualsevol altra activitat o operació que puga embrutar les vies i espais públics, com ara el 52
llavat de vehicles, la seua reparació o greixatge en les dites vies i espais quan no siga imprescindible, l’abocament de puntes de cigarret, embolcalls i rebutjos sòlids o líquids, el buidatge
de cendrers i recipients, la ruptura de botelles i altres actes semblants. Els ciutadans utilitzaran les vies públiques d’acord amb el seu destí i no podran impedir o dificultar deliberadament
el normal trànsit de vianants o de vehicles per les places, passejos i per voreres i calçades
d’aquelles, llevat que es dispose de l’autorització pertinent.

Lleu

fins a 750 euros

Depositar en els contenidors de la via pública: líquids, runes, animals morts, materials en 54.4
combustió, perillosos i residus que no tinguen el caràcter de residus urbans domiciliaris.

Lleu

fins 750 Euros

Depositar els residus fora dels contenidors, en la via pública, en solars i terrenys siguen públics 54.5.
o privats

Lleu

fins 750 Euros

L’abandó de vehicles en les vies i llocs públics.

Lleu

fins 750 Euros

Estacionar vehicles en la via pública per a la seua venda o lloguer o amb finalitats fonamen- 57
talment publicitàries, sempre que es duga a terme per empreses o represente un ús intensiu
de l’espai públic.

Lleu

Fins 750 Euros

L’abandó de cadàvers d’animals en la via pública o en llocs públics, així com tirar-los als 58
contenidors de residus, incinerar-los o soterrar-los en qualsevol lloc al marge del procediment
legalment establit

Lleu

fins 750 Euros

No mantindre net l’espai en què desenvolupen la seua activitat i les seues proximitats, durant 59
tot l’horari en què realitzen l’activitat, deixant-ho net una vegada finalitzada esta.

Lleu

fins a 750 Euros

Realitzar telefonades o requerir per qualsevol altre mitjà la intervención de qualsevol dels 64.1
servicis d’urgència, quan no medie una causa que ho justifique.

Lleu

fins 750 Euros.

Les accions o omissions conscients i coluntàries que dificulten o entorpisquen el correcte 64.2
desenrotllament de la intervenció dels serveis d’urgència.

Lleu

fins a 750 Euros.

Tractar de desviar el servei de policia local per a evitar la denúncia d’una altra infracción 65.2
administrativa, quan no constituïsca il•lícit penal.

Greu

750,01 a 1.500 Euros.

Requerir injustificadamente o obstaculitzar el servei, quan es derive un risc greu per a les 65.3
persones o els béns, tant dels equips intervinents com a la resta de ciutadans.

Molt greu

1.500,01 a 3.000 Euros.

CAPITOL XI
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L’Alqueria de la Comtessa, a 10 de maig de 2010.—L’alcalde, Salvador Femenía Peiró.
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