ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE POLICIA I BON GOVERN

PREÀMBUL
L'ordenament jurídic propi de qualsevol estat democràtic defensa, entre els seus valors
principals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats de les
persones ciutadanes com a garantia de la bona convivència i civisme. És per això que el
respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret, ha de ser promogut i protegit
per les autoritats públiques.
Amb esta finalitat, la Corporació Municipal de Favara ha de desenvolupar la tasca
preventiva i sancionadora, per evitar i sancionar les accions que atempten contra els
béns de les altres persones o contra els béns municipals.
En el municipi de Favara hi ha una franja de conductes antisocials i vandàliques que
atempten contra el civisme i que no deixen de ser objecte d’alarma, queixa, reclamació
o rebuig dels favarers i favareres i que motiven la redacció d’esta ordenança.
L'Ajuntament ha de prioritzar les actuacions preventives, formatives, educadores i
reparadores, destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets de
les altres persones i davant del fracàs o rebuig de les mesures educadores proposades
recórrer a la sanció administrativa com a solució.
Esta ordenança municipal de policia i bon govern respon a les necessitats ciutadanes
exposades i vetlla per la defensa dels drets de la comunitat favarera, per això, regula i
tipifica les accions i omissions que constituïxen un perjudici per a la convivència, per a
la tranquil·litat, i per a la seguretat mediambiental, o que fan malbé els béns municipals
destinats a satisfer els interessos generals.
L'ordenança constituïx com un text regulador de la convivència que, si és transgredit, fa
recaure sobre les persones autores les mesures de reparació o sancionadores adients.
L’ordenança vetla pels drets dels favarers i les favareres a gaudir dels espais públics en
condicions de seguretat, a no patir una contaminació abusiva, a no suportar situacions
de risc o de perill i a no tindre limitada la seua intimitat o benestar.
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
La present ordenança, redactada en exercici de les facultats concedides per l'article 84
de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, té com a objecte
principal aconseguir el benestar col·lectiu i organitzar una comunitat sobre unes bases
mínimes d'urbanitat, salubritat, ornament i respecte, de tal forma que s'aconseguisca una
convivència ciutadana en pau i en igualtat de drets i obligacions i una harmoniosa
relació amb el medi ambient.
Article 2. Aplicació de l’ ordenança
1. Esta ordenança és aplicable en tot el terme municipal de Favara i queden obligades a
ella totes persones habitants, veïnes i transeünts, siga quina siga la seua qualificació
juridicoadministrativa.
2. L'Ajuntament té l'obligació d'informar del contingut de l'ordenança a les persones
habitants, i utilitzarà els mitjans de difusió destinats a este efecte.
3. La ignorància del contingut de la present ordenança no és excusa en cas
d'incompliment.
Article 3. Vigilància
El servei de vigilància i seguretat de les persones i béns està encomanat a la Policia
Local i als seus auxiliars.
CAPÍTOL II
NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA
Article 4. Administració municipal
Competix a l'Administració municipal l'execució dels treballs i altres actuacions
necessàries per a la perfecta conservació dels elements estructurals i ornamentals dels
espais públics. Ninguna persona pot, encara que fora per a millorar el seu estat de
conservació, executar treballs de restauració o reparació dels dits elements sense
autorització prèvia municipal.
Article 5. Drets i deures dels veïns i veïnes i ciutadans i ciutadanes no residents
A tots i totes se'ls coneix el dret a usar, per igual, els serveis municipals i els
aprofitaments comunals existents i, en general, dels beneficis que els atribuïsquen les
disposicions vigents, d'acord amb les normes que els establisquen i regulen.
Article 6. Obligació de compliment
Tota la població del municipi està obligada a complir les normes i disposicions
contingudes en la present ordenança. Igualment afecten, en la qual cosa siga aplicable, a
tota persona que es trobe físicament el municipi.
Article 7. Empadronament
Tota persona espanyola o estrangera que visca habitualment en el municipi ha de figurar
en el padró municipal en la mesura que siga possible. Quan la residència es tinga en més
d'un municipi, la inscripció en el padró es recomana en el que habite més temps a l'any.
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CAPÍTOL III
CONVIVÈNCIA CIUTADANA ALS ESPAIS PÚBLICS
Article 8. Prohibicions espais públics
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.
SECCIÓ 1
ZONES VERDES, PARCS I JARDINS
Article 9. Obligacions quant a les zones verdes, parcs i jardins
1. Tots les persones estan obligades a respectar la senyalització, el mobiliari, els jocs
infantils, els contenidors i els horaris existents a les zones verdes, parcs i jardins.
2. Els/les visitants de les zones verdes, els jardins i els parcs de Favara han 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
puguenformular de forma puntual els/les vigilants dels recintes o els/les agents de la
Policia Local.
Article 10. Prohibicions quant a les zones verdes, parcs i jardins
Està totalment prohibit en zones verdes, jardins i parcs:
a) Usar indegudament les praderies i les plantacions en general.
b) Pujar als arbres.
c) Arrancar flors, plantes o fruits.
d) Caçar, matar o maltractar pardals o altres animals.
e) Tirar papers, envasos, brutícia... fora de les papereres instal·lades i embrutar
els recintes.
f) Encendre o mantenir foc.
g) Realitzar pintades o qualsevol acció classificada com a vandalisme.
h) Talar, trencar i sacsar els arbres.
i) Tallar branques i fulles, gravar o raspar la seua corfa.
j) Abocar qualsevol classe de líquids, encara que no siguen perjudicials.
k) Tirar o escampar fems, runes i residus en les proximitats dels arbres, plantes i
gespa/brossa situats en la via pública o en parcs i jardins, així com en espais
privats visibles des de la via pública.
l) Orinar i defecar en zones verdes, parcs i jardins.
m) Consumir alcohol i altres drogues als establiments municipals, parcs, zones
verdes, i via pública sempre que esta activitat puga provocar molèsties al veïnat.
Article 11. Prohibicions instal·lacions aquàtiques i fonts
Queda prohibit realitzar qualsevol manipulació en les instal·lacions o elements dels
estanys i fonts, així com banyar-se, llavar o tirar qualsevol objecte o substància, abeurar
i banyar animals, practicar jocs o introduir-se en les fonts decoratives, inclús per a
celebracions especials si, en este últim cas, no es disposa de la preceptiva autorització
municipal.
Queda prohibit accedir a la piscina municipal fóra de l'horari d'obertura de la mateixa,
tant al recinte com als gots.
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SECCIÓ 2
VIA PÚBLICA, VORERES I CALÇADA
Article 12. Obligacions quant a la via pública, voreres i calçada
L'ús, aprofitament i gaudi de la via pública té en principi el caràcter d'ús comú general,
exercitat lliurement per totes les persones ciutadanes, sense més limitacions que les
establides en la present ordenança i la resta de disposicions legals.
Article 13. Prohibicions quant a la via pública, voreres i calçada
Està totalment prohibit en la via pública, voreres i calçada:
a) Utilitzar la via pública com a lloc d'exercici o desenvolupament de
professions, treballs o oficis, sense perjuí de les normes contingudes en els
articles següents reguladors dels usos comuns especial i privatiu.
b) Abocar aigües residuals, abandonar animals morts, plomes o altres despulles,
brossa, runes, deixalles, residus i, en general, qualsevol altre objecte que
perturbela neteja, cause molèsties a les persoens ciutadanes, o al trànsit de
vehicles, sense més excepcions que les establides en esta ordenança.
c) Deteriorar les voreres o la calçada amb pintades o inscripcions. En el cas de
fer ús de la calçada per a la pintada de qualsevol missatge o dibuix amb ocasió
d’un esdeveniment o celebració, s’ha de demanar permís a l’Ajuntament i
utilitzar materials fàcils de netejar com el clarió o pintura esborrable. La persona
responsable de la retirada i neteja serà aquella persona que conste en la
sol·licitud de permís presentada a l’Ajuntament.
d) Ocupar les voreres de forma que obliguen les persones vianants a baixar a la
calçada per tal de poder seguir el seu camí. Aquells veïns o veïnes que en
èpoques caloroses vulguen estar a la fresca del carrer, han de col·locar-se de
forma que no entorpisquen el pas de les persones vianants per la vorera.
e) Avocar líquids o olis provinents de vehicles a la vorera o a la calçada. No pot
reparar-se cap vehicle a motor o sense motor a la via pública. En cas d’embrutar
amb qualsevol element, el/la responsable ha de netejar amb productes adequats
per tal d’eliminar la brutícia i evitar en tot moment que la contaminació siga
major.
f) Netejar vehicles a la via pública, especialment quan s’usen productes químics
de neteja.
g) Realitzar la venda ambulant o domiciliària de productes alimentaris, pa,
pastisseria, càrnics, o de qualsevol altra mena d’aliments, la comercialització
dels quals puga comportar perill per a la salut pública. Únicament s’exceptuarà
esta prohibició en el cas de mercats o fires organitzades especialment, com pot
ser el cas de fires de productes agrícoles, artesanals, etc. sempre que es seguisca
els controls sanitaris que preveu la legislació i compten amb la pertinent
autorització.
h) Espolsar catifes, estores, robes i qualsevol altre efecte personal des de
balcons, finestres i terrats així com regar les plantes o netejar els sòls quan estes
accions puguen provocar un perjudici a un/ vianant o un/a veí/veïna colindant.
i) Col·locar rètols o anuncis que impedisquen o dificulten la lectura de les
plaques de retolació dels carrers, numeració dels edificis, senyals de circulació, o
els bans d’Alcaldia col·locats en les vies públiques.
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j) Fer destrosses en els bancs i fonts públiques, fanals de l'enllumenat, pals de
línia d’electricitat, conduccions d'aigües i en general tots els béns i serveis que
siguen d’interés públic o privat.
k) Orinar o defecar en un espai públic o propietat privada.
Article14. Usos no autoritzats
1.- Si es produïren usos, ocupacions, activitats o aprofitaments de la via pública sense
llicència o concessió municipal, l'autoritat municipal procedirà, prèvia comprovació i
constatació de tal circumstància, a ordenar a l'interessat/da verbalment o per escrit el
cessament immediat en l'activitat, ús, ocupació o aprofitament efectuat, per a la qual
cosa se li concedirà el termini que les circumstàncies aconsellen.
2.- En cas d'incompliment, es procedirà a l'execució forçosa de l'orde i a la retirada dels
béns, materials o instal·lacions, que seran portats als depòsits municipals. Les despeses
que s'efectuen pel trasllat i custòdia seran a càrrec de les persones propietàries o
posseïdores d'acord amb les tarifes aprovades, o, si no n'hi ha, al cost real dels mateixos.
Si els esmentats béns no són reclamats i les despeses de trasllat abonats en el termini
d'un mes, l'Ajuntament podrà procedir sense més preavís a la seua venda d’acord a les
normes corresponents a la contractació municipal.
SECCIÓ 3
EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS I PRIVATS
Article 15. Ordre en espais i edificis municipals
Tots els veïns/veïnes estan obligats/des a mantenir l’ ordre en els espais i edificis
públics municipals, ja siga en aquells oberts al públic com en els que no estant oberts al
públic o hagen siguts cedits per a la realització de qualsevol esdeveniment, celebració o
activitat.
Les persones usuàries d’estos espais han de respectar l’horari d’accés, l'aforament, i
mantindre l’ordre i la neteja.
Està totalment prohibit en els espais municipals:
a)Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques,
closos o parets divisòries;
b) Rascar, gravar, escriure o dibuixar a les parets, portes o façanes dels edificis.
CAPÍTOL IV
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA. ANIMALS
SECCIÓ 1
SANITAT I HIGIENE A LES VIVENDES, LOCALS I SOLARS.
Article 16. Neteja i salubritat
Per tal de conviure de forma respectuosa i sense produir molèsties als veïns i les veïnes,
s’atendrà a la normativa vigent i aplicable respecte a la neteja i salubritat de les
vivendes, locals i solars del poble.
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SECCIÓ 2
SANITAT I HIGIENE RESPECTE ALS ANIMALS.
Article 17. Vigilància
L'Ajuntament de Favara cuidarà en tot moment que els animals domèstics no puguen
causar danys i molèsties al veïnat del municipi.
Article 18. Registre
Les persones propietàries dels animals domèstics estan obligades a declarar que els
tenen i comptar amb la corresponent targeta de control sanitari. Per a la identificació
dels animals és obligatori la implantació d’un suport electrònic en el qual constarà la
seua identificació, si s'escau.
En el cas de gossos potencialment perillosos, cal que estiguen inscrits al Registre
Municipal.
Article 19. Vacunacions
Les persones propietàries dels animals domèstics estan obligades a vacunar-los contra
les malalties que determinen les autoritats competents d’ acord amb la normativa vigent.
Article 20. Excrements
Està prohibit abandonar els excrements que puguen produir els animals domèstics i
qualsevol altra classe d’animal en la via pública, espais públics, jardins, zones verdes...
Les persones propietàries o posseïdores dels animals, considerades en tot moment
responsables de la infracció han de procedir a la seua recollida immediata amb utensilis
o envoltalls adequats i depositar-los en els contenidors o papereres de residus sòlids.
Article 21. Alimentació
El propietari/a dels animals domèstics haurà de proporcionar-los alimentació i aigua
d'acord amb les necessitats de l'animal.
De forma general està prohibit dipositar aliments en la vía pública, solars i inmobles
abandonats que puguen atraure animals indesitjats, como roedors i insectes i pogueren
ocasionar efectes negatius en la salubritat pública, excepte en aquells llocs
específicament autoritzats.
CAPÍTOL V
PROTECCIÓ FRONT A SOROLLS, OLORS I VIBRACIONS
SECCIÓ 1
EDIFICIS DESTINATS A VIVENDA O RESIDENCIAL
Article 22. Edificis destinats a vivenda o residencial
1. Tota la ciutadania està obligada a respectar el descans del veïnat i a evitar la
producció de sorolls i olors que alteren la normal convivència.
2. Sense perjuí de la reglamentació especial vigent en matèria d'instal·lacions industrials
i vehicles de motor, d'espectacles públics i de protecció del medi ambient, es prohibix
l'emissió de qualsevol soroll , vibració o l'emissió d'olors molests o perjudicials que, pel
seu volum, intensitat o horari excedisquen dels límits dels llocs o locals en què estos es
realitzen, sempre que alteren la tranquil·litat pública o el descans de la ciutadania.
3. Per regla general, els horaris de descans seran de dilluns a dijous de 22:00 a 08:00
hores, i divendres , dissabte i vespra de festiu de 22:00 a 09:30 hores del dia següent,
excepte l' estrictament necessari per raons d'urgència.
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4. La Policia podrà actuar d’ofici a l'interior de l’ edificació per a comprovar qualsevol
activitat molesta.
5. Per a la comprovació de les molèsties produïdes per les activitats veïnal exposada en
el punt anterior, no és necessària la realització de mesures de soroll o vibracions, és
suficient amb la constatació del mateix.
6. Per a ús residencial, els nivells sonors seran el següents:
Locals
Estàncies de la casa
Dormitoris

Nivell Sonor dBA
Dia/Vesprada
45
40

Nit
35
30

7. Les medicions seran realitzades pel tècnic municipal.
SECCIÓ 2
LOCALS COMERCIALS O INDUSTRIALS
Article 23. Locals comercials o industrials
1. En locals de treball cal ajustar-se a l'efectivitat de les mesures correctores que sobre
sorolls s'hagen assenyalat o s'assenyalen d'acord amb la legislació reguladora de les
activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
2. En els locals d'escampament públic o de recreació, cal adoptar les mesures
d'insonorització precises. No es permet en cap cas l'existència d'altaveus o dispositius de
reproducció sonora en la part exterior dels locals. A més, cal ajustar-se a la normativa
vigent aplicable respecte a horaris d'obertura i tancament i l'ús de terrasses.
SECCIÓ 3
SOROLLS PROVINENTS DEL TRÀNSIT RODAT
Article 24. Trànsit rodat
1.- Es prohibix que els vehicles estacionats en la via pública o en espais privats
produïsquen sorolls innecessaris amb aparells d'alarma o senyalització d'emergència.
Els vehicles que es troben en esta situació podran ser retirats d'ofici o a requeriment, en
el segon cas, per a evitar molèsties al veïnat.
2.- Les persones conductores i ocupants de vehicles s'abstindran de posar a elevada
potència els aparells de ràdio o equips musicals quan circulen o estiguen estacionats,
evitant que les emissions acústiques transcendisquen a l'exterior.
3. Queda prohibit l'ús de botzines o senyals acústics dins dels nuclis de població,
excepte en els casos d'imminent perill d'atropellament o col·lisió, o que es tracte de
servicis d'urgència.
4. La intensitat del soroll que excedisca dels límits autoritzats per les vigents normes de
trànsit, i el continuat funcionament de motor innecessària o intencionalment, així com la
utilització dels mitjans acústics habituals dels vehicles en zones urbanes, donarà lloc a la
corresponent sanció.
5. Queda expressament prohibida la circulació de motocicletes i ciclomotors amb
components alterats que propicien un increment sonor. Per això, la Policia Local farà
inspeccions periòdiques d’estos vehicles.
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SECCIÓ 4
SOROLLS EN LLOCS D’ÚS PÚBLIC. CARRER, PLACES, JARDINS, TERRASSES
Article 25. Sorolls en llocs públics
En la via pública i altres zones de concurrència pública no es poden realitzar activitats
com cantar o cridar per damunt dels límits del respecte mutu. Les emissions acústiques
provinents d'actuacions emprant instruments musicals, aparells de ràdio, televisors,
objectes, tocadiscos i altres aparells anàlegs, queda sotmesa a l'autorització prèvia
municipal i a les condicions que si és el cas en esta es fixen. Les autoritzacions
s'atorgaran en períodes o dates tradicionals i commemoratives o limitades a dies i
horaris en zones comercials o anàlogues a nivell col·lectiu o singular.
Article 26. Festes en els carrers
1. Amb motiu de les celebracions tradicionals es podrà autoritzar el veïnat, persones
propietàries o titulars d'establiments, associacions veïnals, esportives, etc., amb un
informe previ dels servicis tècnics municipals, la utilització dels carrers, d'acord amb les
condicions que, en atenció a les circumstàncies, en cada moment s'establisquen en
l'autorització, que inclourà les condicions de seguretat i si és el cas fiances que es fixen
per a cada un dels esdeveniments.
2. Una vegada finalitzat el motiu de l'autorització, serà responsabilitat de les persones
organitzadors restablir la situació de normalitat en la zona afectada.
3. A fi de fomentar la protecció de la salut, el respecte al medi ambient, la protecció dels
menors, el dret al descans i la tranquil·litat dels veïns, el dret a disfrutar d'un espai
públic no degradat, ordenar la utilització de la via pública, garantir la seguretat pública i
els drets dels consumidors i evitar la competència deslleial al sector d'hostaleria, excepte
festes o en terrasses i vetladors, autoritzats, queda prohibit el consum de begudes
alcohòliques en la via pública, fora dels llocs autoritzats per l'Administració Municipal.
SECCIÓ 5
ALTRES ACTIVITATS
Article 27. Artefactes pirotècnics
Queda prohibida la venda, tinença o utilització de productes pirotècnic llevat que es
compte amb una autorització expressa concedida per l'autoritat municipal, així com,
elevar globus que puguen produir incendis o disparar coets, petards i en general focs
artificials, excepte si s'està realitzant per persones autoritzades per l'Ajuntament i que
estan proveïdes del corresponent segur de responsabilitat civil i carnet habilitant.
L'Ajuntament de Favara podrà autoritzar l'ús d'articles pirotècnics en diferents èpoques
de l'any coincidint amb la celebració de festes i tradicions del municipi, celebracions
privades o altres.
Article 28. Prohibicions
Amb caràcter general, es prohibeix l'ocupació de tot dispositiu sonor amb fins de
propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, els nivells del qual excedisquen dels
assenyalats en la normativa vigent. En tot cas, hauran de comptar amb la preceptiva
llicència municipal de funcionament.
Article 29. Altres
Qualsevol altra activitat o comportament singular o col·lectiu no comprés en els
anteriors apartats, que comporte una pertorbació per sorolls, sons o vibracions per al
veïnat, que siga evitable amb l'observança d'una conducta cívica normal, s'entendran
incursos en el règim sancionador d'esta Ordenança.
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CAPÍTOL VI
SERVEIS D’INFRAESTRUCTURA. FEM, DEIXALLES, RECICLATGE I NETEJA
Article 30. Fem
El fem provinent de domicilis particulars o establiments públics seran depositats als
contenidors habilitats. No estarà permès abocar el fem directament al contenidor, sinó
que ha de ser abocat en bosses degudament tancades. No està permès deixar les bosses
fora dels contenidors. Quedarà prohibit depositar el fem fora del horari marcat que
s’estableix de 19:00 a 21:00h i que estarà senyalitzat als contenidors.
No es poden modificar ni traslladar les ubicacions dels contenidors establides per
l'Ajuntament.
Article 31. Deixalles
Les deixalles, mobles vells i “trastos” en general no es tiraran al contenidor de fem, han
ser depositats a “L’ECOPARC MÒBIL”en els dies que este es trobe al poble i que serà
avisat pels mitjans de difusió habituals o trets al carrer el dia mensual d’arreplega que
també serà avisat amb la suficient antelació pels mitjans habituals.
Article 32. Reciclatge
Els residus reciclables han de ser depositats als contenidors corresponents. El
contenidor groc és el d’ envoltoris, llaunes i plàstic, el blau el de paper i cartró i el verd
el de vidre, un contenidor per a olis, en el qual s’ha de depositar l’oli en un recipient
tancar i no directament al contenidor. També es podrà dur els residus reciclables al
“L’ECOPARC MÒBIL” en els dies en què es trobe al poble.
Article 33. Neteja dels espais públics
L’Ajuntament de Favara és el responsable de la neteja i condicionament dels espais
públics, però cada veí i veïna ha de col·laborar en la tasca de mantenir el poble net. Per
això, estarà prohibit tirar qualsevol residu fora dels contenidors i papereres.
CAPÍTOL VII
RÈGIM SANCIONADOR
Article 34. Normes generals
1. La vigilància del compliment dels preceptes arreplegats en esta Norma, seran
exercides, en concordança amb les funcions que legalment té atribuïdes pel Cos de la
Policia Local i els seus auxiliars.
2. Sense perjuí de la qualificació penal que pogueren tindre algunes d'elles, constituïxen
infraccions administratives les accions i omissions contràries a les normes establides en
esta ordenança.
3. Les infraccions d’ esta ordenança tenen la consideració de molt greus, greus o lleus.
Article 35 . Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Pertorbar la convivència ciutadana de manera que incidisca greu, immediata i
directament en la tranquil·litat i en l'exercici de drets legítims d'altres persones,
en el normal exercici d'activitats de qualsevol classe d'acord amb la normativa
aplicable i en la salubritat o ornament públics, sempre que es tracte de conductes
no tipificades en la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana.
b) Trencar, incendiar o arrancar o deteriorar greument i rellevantment
equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements dels servicis públics així
com el mobiliari urbà.
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c) Impedir el funcionament normal dels servicis públics.
d) Trencar, arrancar o realitzar pintades en la senyalització pública.
e) Incendiar fems, runes o deixalles.
f) Incendiar elements arreplegats en l'àmbit d'aplicació d'esta ordenança.
g) Arrancar o talar els arbres situats en la via pública i en els parcs i jardins sense
autorització.
h) Caçar, matar o maltractar pardals o altres animals, quan no supose infracció
penal.
i) Realitzar actes previstos en esta Ordenança que posen en perill greu la
integritat de les persones.
Article 36. Infraccions greus
Constituïxen infraccions greus:
a) Pertorbar la convivència ciutadana per mitjà d'actes que incidisquen en la
tranquil·litat i en l'exercici de drets legítims d'altres persones, en el normal
exercici d'activitats de qualsevol classe d'acord amb la normativa aplicable i en
la salubritat o ornament públics, sempre que es tracte de conductes no tipificades
en la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana ni en la vigent
ordenança de sorolls.
b) Obstaculitzar el funcionament normal dels servicis públics.
c) Deteriorar els equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements dels
servicis públics així com el mobiliari urbà i fonts públiques.
d) Causar danys en arbres, plantes i jardins públics, que no constituïsca falta
molt greu.
e) Tirar fems o residus a la via pública que dificulten el trànsit o generen riscos
d'insalubritat.
f) La venda, tinença o utilització de productes pirotècnic llevat que es compte
amb una autorització expressa concedida per l'autoritat municipal, així com,
elevar globus que puguen produir incendis o disparar coets, petards i en general
focs artificials.
g) Dificultar deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles pels
passejos i per les voreres i calçades de les vies públiques.
Article 37 . Infraccions lleus
Tenen caràcter lleu les altres infraccions a les normes previstes en esta Ordenança.
Article 38. Sancions
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750,00 euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 3.000,00
euros.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 3.000,01 fins a
6.000,00 euros.
Les sancions podran fer-se efectives abans que es dicte una resolució definitiva de
l'expedient sancionador, i en este cas s'aplicarà una reducció del 50 per 100 sobre la
quantia corresponent que s'haja consignat en la notificació de la dita denúncia per
l'instructor de l'expedient.
Article 39. Reparació de danys
1. La imposició de les sancions corresponents previstes en esta ordenança és compatible
amb l'exigència a l'infractor/a de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu
estat originari així com amb la indemnització dels danys i perjuís causats.
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2. Quan els dits danys i perjuís es produïsquen en béns de titularitat municipal,
l'Ajuntament, prèvia taxació pels servicis tècnics competents, determinarà l'import de la
reparació, que serà comunicat a l'infractor/a o a qui haja de respondre per ell per al seu
pagament en el termini que s'establisca.
Article 40. Persones responsables
1. Seran responsables directes de les infraccions a esta Ordenança les persones autores
materials.
2. Quan les actuacions constitutives d'infracció siguen comeses per diverses persones
conjuntament, respondran totes elles de forma solidària.
3. 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.
Article 41. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per
persones menors d'edat
1. D'acord amb allò que establix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del
xiquet/a, totes les mesures en este cas sancionadores de les autoritats municipals que
puguen afectar les persones menors atendran principalment l'interés superior
d'estos/estes. Així mateix, en funció de la seua edat i maduresa, es garantirà el dret de
les persones menors a ser escoltades en tots aquells assumptes que els afecten i que les
seues opinions siguen tingudes en compte.
2. Quan les persones infractores siguen menors, i amb la finalitat de protegir els drets
del xiquet/a o adolescent, el seu desenrotllament i formació, es podran substituir les
sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l'assistència a sessions
formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter
cívic. Estes mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i
seran proporcionals a la sanció que reba la conducta infractora. A este efecte, se
sol·licitarà l'opinió de pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables
civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses per les persona menors
d'edat que depenguen d'ells/elles.
Article 42. Graduació de les sancions
Per a la graduació de la sanció a aplicar es tindran en compte les circumstàncies
següents:
a) La reiteració d'infraccions o reincidència.
b) L'existència d'intencionalitat de l'infractor/a.
c) La transcendència social dels fets.
d) La gravetat i naturalesa dels danys causats.
Artícle 43. 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 la Junta de Govern Local, si s’escau,
o Alcaldia.
2. La instrucció dels expedients correspon conjuntament a l’àrea de recaptació i
sancions administratives, a secretaria-intervenció i al Cos de Policia Local, així
com, la proposta de sanció que se’n derive de la instrucció.
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3. Les infraccions en la present ordenança que es troben tipificades en
normatives sectorials específiques, es regiran, en la que es referix al règim
sancionador, per allò que s'ha disposat en cada una d'elles.
4. La tramitació i resolució del procediment sancionador s'ajustarà al que
establix la legislació general sobre l'exercici de la potestat sancionadora.
Artícle 44. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a què es referix esta ordenança pogueren constituir infracció
penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que corresponga els
antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació
d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos
fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan siga ferm la
resolució recaiguda en l'àmbit penal, romandrà fins llavors interromput el termini de
prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per
a imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si
s'aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantindre's en vigor mentre no
recaiga pronunciament exprés respecte d'això de les autoritats judicials, sense perjuí
dels recursos que puga interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o vigència
de les dites mesures provisionals.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. A partir de l'entrada en vigor d'esta ordenança queden derogades totes les
disposicions municipals que s'oposen a la mateixa.
2. Queden vigents totes les disposicions municipals en tot allò que no contradiguen
expressament al que establix esta ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua completa publicació en el Butlletí
Oficial de la Província València.
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