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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL  I:  FINALITAT,  FONAMENTS  LEGALS  I  ÀMBIT  D'APLICACIÓ  DE
L'ORDENANÇA.

Article 1. Finalitat de l'ordenança 

1.-  Aquesta  ordenança  té  per  objecte  preservar  l'espai  públic  com  un  lloc  de
convivència i civisme en el qual totes les persones puguen desenvolupar en llibertat
les seues activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la
dignitat  i  als  drets  dels  altres i a  la  pluralitat  d'expressions  culturals,  polítiques,
lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents en aquest municipi.

2.- Als efectes expressats en l'apartat anterior, aquesta ordenança regula una sèrie de
mesures encaminades específicament al foment i a la promoció de la convivència i el
civisme en l'espai públic; identifica quins són els béns jurídics protegits; preveu quines
són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que puguen pertorbar,
lesionar o deteriorar, tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben
en  l'espai  públic  que  li  serveix  de  suport  i  se’n  preveuen,  si  escau,  mesures
específiques d'intervenció. 

Article 2. Fonaments legals 

1.-  Aquesta  ordenança s'ha  elaborat  per  virtut  de la  potestat  municipal  de tipificar
infraccions  i  sancions  que,  amb  la  finalitat  d'ordenar  les  relacions  de  convivència
ciutadana, s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

2.-  El  que  s'estableix  en  l'apartat  anterior  s'entén  sense  perjudici  de  les  altres
competències i funcions atribuïdes a aquest Ajuntament per la normativa general de
règim local i la legislació sectorial aplicable. 

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva i subjectiva 

1.- Aquesta ordenança s'aplica a tot el terme municipal d'Alcoi.

2.-  Particularment,  aquesta  ordenança  és  aplicable  en  tots  els  espais  públics  del
municipi  com ara carrers,  vies de circulació,  voreres,  places,  avingudes,  passeigs,
passatges, bulevards, parcs, jardins i altres espais o zones verdes o forestals, ponts,
túnels i passos subterranis, aparcaments, fonts i estanys, edificis públics i altres espais
destinats a l'ús o al servei públic de titularitat municipal, així com també construccions,
instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i elements de domini públic municipal situats
en aquests espais.



3.-  Així  mateix,  aquesta  ordenança  s'aplica  a  aquells  altres  espais;  construccions;
instal·lacions; vehicles o elements que estiguen destinats a un ús o a un servei públic
de titularitat d'una administració diferent de la municipal o de qualsevol altra entitat o
empresa,  pública  o  privada,  com ara  vehicles  de  transport,  marquesines,  parades
d'autobusos,  de  ferrocarril,  de  tramvia  o  d'autocar;  tanques;  senyals  de  trànsit;
contenidors i  altres elements de naturalesa similar.  Quan siga el  cas,  l'Ajuntament
impulsarà la subscripció de convenis específics amb qui siga titular d'aquests espais,
construccions,  instal·lacions,  vehicles  o  elements  amb  la  finalitat  de  dotar  de  la
cobertura jurídica necessària la intervenció municipal.

4.- Aquesta ordenança s'aplicarà també a espais, construccions, instal·lacions i béns
de titularitat privada quan en aquests es realitzen conductes o activitats que afecten o
puguen afectar negativament la convivència i el civisme en els espais, instal·lacions i
elements assenyalats en els apartats anteriors, o bé quan la descurança o la falta d'un
adequat manteniment d’aquests per part de qui en siga titular, els llogue o en faça ús
puga implicar igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme en
l'espai públic. 

5.- Aquesta ordenança s'aplica a totes les persones que es troben en aquest municipi,
siga quina siga la seua concreta situació jurídica i administrativa.

6.- Aquesta ordenança és aplicable a les conductes de les persones menors d'edat en
els  termes  i  amb  les  conseqüències  previstes  en  l'article  52  i  en  la  resta  de
l'ordenament jurídic. En els supòsits en què així es preveja expressament, els pares i
les mares, els tutors i tutores, els acollidors i acollidores, així com els guardadors i
guardadores legals,  també podran ser  considerats  responsables  de les  infraccions
comeses per les persones menors d'edat quan concórrega, per part seua, dol, culpa o
negligència.

7.-  Així mateix, en els supòsits en què s’hi preveja de manera expressa, també serà
aplicable aquesta ordenança als qui organitzen actes públics. 

CAPÍTOL II: PRINCIPIS GENERALS

Article 4. Principi de llibertat individual 

Totes les persones a les quals es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se
lliurement en els espais públics de la ciutat i que se’ls respecte la seua llibertat. Aquest
dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts
a les altres persones i del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per
a la pròpia convivència. 



Article 5. Deures generals de convivència i de civisme 

1.-  Sense  perjudici  d'altres  deures  que  es  puguen  derivar  d'aquesta  o  d’altres
ordenances  municipals  i  de  la  resta  de  l'ordenament  jurídic  aplicable,  totes  les
persones que es troben en aquest municipi, independentment en títol de què, de les
circumstàncies en què  hi siguen o la situació jurídica administrativa en què es troben,
han de respectar les normes de conducta previstes en la present ordenança com a
pressupòsit bàsic de convivència en l'espai públic.

2.- Ningú pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones
ni  atemptar  contra  la  seua  dignitat  o  la  seua  llibertat  d'acció.  Totes  les  persones
s'abstindran,  particularment,  de  realitzar  pràctiques  abusives,  arbitràries,
discriminatòries o que comporten violència física o coacció moral, psicològica o d'un
altre tipus.

3.-  És  un  deure  bàsic  de  convivència  ciutadana  tractar  amb  respecte,  atenció,
consideració  i  solidaritat  especials  a  aquelles  persones  que,  per  les  seues
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessiten.

4.- Totes les persones tenen l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la
ciutat amb els serveis, les instal·lacions, el mobiliari urbà i altres elements situats en
aquests d'acord amb la seua pròpia naturalesa, destinació i finalitat, respectant, en tot
cas, el dret que també tenen les altres persones a utilitzar-los i gaudir-ne.

5.-  Els  propietaris  i  propietàries,  així  com  els  usuaris  d’immobles,  edificis,
construccions,  instal·lacions,  vehicles  o  altres  béns  de  titularitat  privada  tindran
l'obligació d'evitar que, en aquests, puguen donar-se conductes o activitats que causen
molèsties innecessàries a altres persones.

6.- Totes les persones que es troben en aquest municipi tenen el deure de col·laborar
amb les autoritats municipals o els seus agents en l'erradicació de les conductes que
alteren, pertorben o lesionen la convivència ciutadana. 

Article 6. Integració de la perspectiva de gènere

1.- Es prohibeix, en l'aplicació d'aquesta ordenança, tota discriminació basada en el
sexe de les persones, tant directa com indirecta i qualsevol que siga la forma utilitzada
per a això. 

2.-  Aquesta ordenança incorpora la perspectiva de gènere de manera i  forma que
tendeix a eliminar les desigualtats i  promou la igualtat de dones i homes, tenint en
compte les diferents situacions, condicions, aspiracions i necessitats de les dones en
qualsevol situació.

3. Ha de ser un objectiu necessari en l'aplicació dels preceptes d’aquesta ordenança, -
atés  que  és  un  principi  informador  de  l'ordenament  jurídic-  la  igualtat  de  tracte  i
d'oportunitats entre homes i dones amb la intenció de respectar, tant la diversitat i les
diferències existents entre dones i homes com la seua biologia, condicions de vida,



aspiracions i necessitats i la diversitat i diferències existents entre els diversos grups
de dones. Si escau, s'adoptaran accions positives per a promoure la consecució de la
igualtat  real  i  efectiva de dones i  homes i  els recursos necessaris per a evitar les
desigualtats.

CAPÍTOL III: MESURES PER A FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA 

Article 7. Foment de la convivència ciutadana i del civisme 

1.- L'Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme
que siguen necessàries amb la finalitat d'aconseguir que les conductes i actituds de
les persones que estiguen a la ciutat s'adeqüen als estàndards mínims de convivència
amb l'objectiu de garantir el civisme i de millorar, en conseqüència, la qualitat de vida
en l'espai públic.

2.- Concretament, i sense perjudici de les altres actuacions que es puguen acordar,
l'Ajuntament: 

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

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

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

TÍTOL  II.  NORMES  DE  CONDUCTA  EN  L'ESPAI  PÚBLIC,  INFRACCIONS,
SANCIONS I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES

CAPÍTOL I: ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES

Article 8. Fonaments de la regulació



Les  conductes  tipificades  com a  infraccions  en  aquest  capítol  tenen  un  fonament
constitucional i  legal en la necessitat d'evitar, en l'espai públic, totes les pràctiques
individuals o col·lectives que atempten contra la dignitat de les persones, així com les
pràctiques  discriminatòries  de  contingut  xenòfob,  racista,  sexista,  homòfob  o  de
qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment
quan vagen adreçades als col·lectius més vulnerables.

Article 9. Normes de conducta

1.- Queda prohibida, en l'espai públic, tota conducta de menyspreu a la dignitat de les
persones, així com qualsevol comportament discriminatori, siga de contingut xenòfob,
racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o
social,  de  fet,  per  escrit  o  de  paraula,  mitjançant  insults,  burles,  molèsties
intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. 

2.-  Queden  especialment  prohibides  les  conductes  anteriorment  descrites  quan
tinguen  com a  objecte  o  s’adrecen  a  persones  majors,  persones  menors  d'edat  i
persones amb discapacitats.

3.- En concret, es prohibeixen les actituds d'assetjament entre persones menors en
l'espai públic. Seran especialment perseguides les conductes d'agressió o assetjament
a persones menors realitzades per grups de persones que actuen en l'espai urbà.

4.-  Els qui  organitzen qualsevol  acte públic de naturalesa cultural,  festiva, lúdica o
esportiva o de qualsevol altra índole, vetlaran perquè no es produïsquen, durant la
celebració,  les  conductes  descrites  en  els  apartats  anteriors.  Si  amb  motiu  de
qualsevol  d'aquests  actes  s’hi  donaren  les  esmentades  conductes,  els  qui  ho
organitzen ho hauran de comunicar immediatament a agents de l'autoritat.

Article 10. Règim de sancions

1.-  Sense perjudici  que els  fets  siguen constitutius d'infracció  penal,  les conductes
descrites  en  l'article  precedent  tindran  la  consideració  d'infracció  lleu  i  seran
sancionades amb una multa de fins a 750 €, llevat que el fet constituïsca una infracció
o hi corresponga una sanció diferent d'acord amb la legislació aplicable.

Tindran la consideració d'infraccions greus i se sancionaran amb multa de 750,01 € a
1.500 €, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 (2a opció) de l'article precedent.

Si  foren  grups  de  persones  els  que  mostraren  aquestes  conductes  antijurídiques
previstes en l’article anterior, s'imputarà la comissió de la infracció als qui hagen format
part  d'aquests  grups,  s’hagen trobat  en  el  lloc  dels  fets  i  hi  hagen participat,  tant
activament com passivament.

Article 11. Intervencions específiques 

Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguen
ser constitutives d'il·lícits penals, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement



de  l'autoritat  judicial  competent  en  els  termes  que  marca  l'article  54  d'aquesta
ordenança i sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador. 

CAPÍTOL II: APOSTES 

Article 12. Fonaments de la regulació

La  regulació  continguda  en  aquest  capítol  es  fonamenta  en  la  salvaguarda  de  la
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i en la protecció dels
legítims  drets  dels  qui  usen  l'espai  públic,  sobretot  dels  col·lectius  especialment
vulnerables, com per exemple les persones menors.

Article  13. Normes de conducta

Està prohibit, en l'espai públic, l'oferiment de jocs que impliquen apostes amb diners o
de béns.

Article 14. Règim de sancions

1.- Tindrà la consideració d'infracció lleu i se sancionarà amb una multa de fins a 750 €
l'oferiment de jocs que impliquen apostes de diners ode  béns.

2.- Tindran la consideració d'infraccions greus i seran sancionades amb una multa de
750,01 € fins a 1.500 €, l'oferiment d'apostes que comporten un risc de pèrdua més
enllà del que és habitual en tot joc d'atzar i, en qualsevol cas, la pràctica del joc de
triler.

Article  15. Intervencions específiques

Quan es tracte de la infracció consistent en l'oferiment d'apostes en un espai públic,
els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats i dels
fruits de la conducta infractora.

CAPÍTOL III: ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS

Article 16. Fonaments de la regulació

1.- La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació
de les persones, en la protecció dels vianants i en el dret que totes les persones tenen
a no ser pertorbades en l’exercici  d’aquest dret i  de gaudir lúdicament dels espais
públics d’acord amb la naturalesa i la destinació d’aquests i respectant les indicacions
contingudes en els rètols informatius -si n’hi ha- i, en qualsevol cas, els legítims drets
dels qui en facen ús.

2.- La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars en l'espai públic està sotmesa al
principi general de respecte a altri i, especialment, a la seua seguretat i tranquil·litat; a



més, que no puguen implicar perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics
com privats.

Article  17. Normes de conducta

1.-  Es prohibeix  la  pràctica  de  jocs  en l'espai  públic  i  de  competicions esportives
massives i espontànies que pertorben els legítims drets dels veïns i les veïnes o dels
qui facen ús 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 qui usen l'espai públic, així com la
integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públiques com privades.

3.- No està permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins o
monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte.

Queda prohibida la utilització d'escales per a vianants, d’elements per a l'accessibilitat
de persones discapacitades, de baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element
del mobiliari urbà per a fer acrobàcies amb patins i monopatins.

Article 18. Règim de sancions

L'incompliment  de  les  normes  previstes  en  l'article  anterior  es  considerarà  una
infracció lleu i serà sancionat amb una multa de fins a 750 €.

Tindran, no obstant això, la consideració d'infraccions greus i seran sancionades amb
multa de 750,01 € a 1.500 € la pràctica de jocs que impliquen un risc rellevant per a la
seguretat  de  les  persones o  els  béns i,  especialment,  la  circulació  temerària  amb
patins o monopatins per les voreres o llocs destinats a vianants.

Article 19. Intervencions específiques

Quan es tracte d’una infracció consistent en la pràctica de jocs en l'espai públic, els
agents  de  l'autoritat  procediran  a  la  intervenció  cautelar  dels  mitjans  emprats.
Igualment, els agents intervindran de manera cautelar el joc, monopatí, patí o element
similar amb el qual s'haja comés la infracció.

CAPÍTOL IV: OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC PER CONDUCTES QUE ADOPTEN
FORMES DE MENDICITAT

Article 20. Fonaments de la regulació

1.-  Les  conductes  tipificades  com  a  infraccions  en  aquesta  secció  pretenen
salvaguardar, com a béns especialment protegits, el dret de la ciutadania a transitar
pel municipi sense ser molestada o pertorbada en la seua voluntat, la lliure circulació
de les persones, la protecció de persones menors d'edat i el correcte ús de les vies i
els espais públics.



2.- Especialment, aquesta secció tendeix a protegir les persones que estan en aquest
municipi  de  conductes  que  adopten  formes  de  mendicitat  insistent,  intrusiva  o
agressiva i també organitzada, ja siga aquesta directa o encoberta sota la prestació de
xicotets serveis no sol·licitats o qualsevol altra fórmula equivalent.

Article  21. Normes de conducta

1.-  Es  prohibeixen  aquelles  conductes  que,  sota  l'aparença  de  mendicitat  o  sota
formes  organitzades,  representen  actituds  coactives  o  d'assetjament,  o  bé
obstaculitzen i impedisquen de manera intencionada el lliure trànsit de la ciutadania
pels espais públics.

2.- Queda igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es
troben a l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest
supòsit,  entre altres comportaments,  la  neteja  dels  parabrises dels  automòbils  que
estiguen parats en els semàfors o en la via pública, així com l'oferiment de qualsevol
objecte  o  realitzar  l'activitat  d’aparcador  o  aparcadora  de  cotxes,  els  coneguts
popularment com gorrilles, tret que compten amb autorització municipal.

3.- Sense perjudici del que es preveu en l'article 232 del Codi Penal, queda totalment
prohibida  la  mendicitat  exercida  per  persones  menors  o  aquella  que  es  realitze,
directament o indirectament, amb persones menors o amb discapacitats.

4.- Es prohibeix també la realització, en l'espai públic, d'activitats de qualsevol tipus
quan obstruïsquen o puguen obstruir el trànsit rodat per la via pública, posen en perill
la seguretat de les persones o impedisquen d’una manera manifesta el lliure trànsit de
les persones per les voreres, places, avingudes, passatges, bulevards o altres espais
públics. 

5.- En els casos de conductes que adopten formes de mendicitat no previstes en els
apartats  anteriors  i  que  tinguen  unes  arrels  socials,  els  agents  de  l'autoritat
contactaran amb Serveis  Socials  perquè siguen  ells  els  que  posen  en  mans dels
serveis socials d'atenció primària les persones que realitzen aquesta pràctica, amb la
finalitat d'assistir-les, si fora necessari.

Article  22. Règim de sancions

1.- La realització de les conductes descrites en l'article anterior és constitutiva d'una
infracció lleu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 750 €.

2.-  Si  la  mendicitat  és  exercida  per  persones  menors,  las  autoritats  municipals
prestaran a  aquestes,  de  manera  immediata,  l'atenció  que siga  necessària,  sense
perjudici  que  s'hi  adopten  la  resta  de  mesures  que  preveu,  en  aquests  casos,
l'ordenament jurídic. Es considerarà, en tot cas, una infracció greu, i serà sancionada
amb  una  multa  de  750,01  €  a  1.500  €  la  mendicitat  exercida,  directament  o
indirectament,  amb  acompanyament  de  persones  menors  o  amb  persones  amb
discapacitat, sense perjudici del que es preveu en l'article 232.1 del Codi Penal.

Article  23. Intervencions específiques



1.- L'Ajuntament adoptarà totes les mesures al seu abast per tal d’erradicar el fenomen
de la mendicitat en qualsevol forma a la ciutat.  L'Ajuntament,  així mateix, adoptarà
totes les mesures al seu abast per tal d’erradicar el fenomen de la mendicitat agressiva
o organitzada en qualsevol forma a la ciutat.

2.- Els agents de l'autoritat o,  si  escau, els serveis socials,  informaran, a totes les
persones que exercisquen la mendicitat en llocs de trànsit públic, de les dependències
municipals  i  dels  centres  d'atenció  institucional  o  de  caràcter  privat  (associacions,
ONG, etc.) als quals poden acudir per a rebre el suport que calga per poder abandonar
aquestes pràctiques.

En  tot  cas,  agents  de  l'autoritat  procediran  a  la  intervenció  cautelar  dels  mitjans
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica, a més de, si n’és el cas, dels
fruits obtinguts.

CAPÍTOL V: COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT D'ALIMENTS, BEGUDES I
ALTRES PRODUCTES

Article 24. Fonaments de la regulació

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 i,  a més,  si  s’escau, de la protecció de les propietats industrial  i
intel·lectual,  la  competència  lleial  en  l'economia  de  mercat  i  els  drets  dels  qui
consumisquen i en facen ús.

Article 25. Normes de conducta

1.- Està prohibida la venda ambulant en l'espai públic de qualsevol tipus d'aliments,
begudes i altres productes, excepte els autoritzats específicament. En tots els casos,
la llicència o autorització haurà d’estar perfectament visible.

2.-  Queda  prohibit  col·laborar,  en  l'espai  públic,  amb  els  venedors  i  venedores
ambulants que no tinguen autorització amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar
i alertar sobre la presència d'agents de l'autoritat.

3.- Es prohibeix la compra o l'adquisició, en l'espai públic, d'aliments, begudes i altres
productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.

4.- Els qui organitzen actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o
de qualsevol altra índole, vetlaran perquè no es produïsquen, durant la celebració, les
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests
actes  es  produïren  aquestes  conductes,  l’organització  ho  haurà  de  comunicar
immediatament als agents de l'autoritat.

Article 26. Règim de sancions



El procediment sancionador serà el regulat en el Títol IX de l'Ordenança Reguladora
de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal d'Alcoi.

Article 27. Intervencions específiques

En els supòsits recollits en els articles anteriors,  els agents de l'autoritat  retiraran i
intervindran de manera cautelar el gènere o els elements objecte de les prohibicions, a
més dels materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o béns fungibles, es
destruiran  o  se'ls  donarà  la  destinació  que  siga  adequada,  d’acord  amb  el  que
s'estableix en l'article 43 de l'Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en el
Terme Municipal d'Alcoi. En l'adopció de qualsevol mesura cautelar es respectarà el
procediment establert en aquesta ordenança i que està recollit en el Títol VIII.

CAPÍTOL  VI:  ACTIVITATS  I  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  NO  AUTORITZATS.
DEMANDA I CONSUM.

Article 28. Fonaments de la regulació

La regulació continguda en aquest  capítol  es fonamenta en l'ús racional,  ordenat i
propi de les vies i els espais públics, en el dret de les persones a no ser molestades o
pertorbades en l'exercici de la seua llibertat i els drets a la salut de les persones, a la
salvaguarda de la seguretat pública i, a més, si s’escau, a la protecció de la propietat
industrial  i  la intel·lectual,  a la competència lleial  i  a la defensa dels drets  dels qui
consumisquen i en facen ús.

Article 29. Normes de conducta

1.- Es prohibeix la realització d'activitats i  la prestació de serveis no autoritzats en
l'espai públic com ara tarot, vidència, massatges, tatuatges, mim, música, etc.

2.-  Queda prohibit  col·laborar  en  l'espai  públic  amb qui  realitza  activitats  o  presta
serveis no autoritzats amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència d'agents
de l'autoritat.

3.- Es prohibeix la demanda, l'ús o el consum, en l'espai públic, de les activitats o els
serveis no autoritzats als quals es refereix aquest capítol.  En tot cas, la llicència o
autorització haurà de ser perfectament visible.

4.- Els qui organitzen actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o
de qualsevol altra índole vetlaran perquè no s’hi puguen donar, durant la celebració,
les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests
actes es produïren conductes com les descrites, l’organització haurà de comunicar-ho
immediatament als agents de l'autoritat.

5.-  Es  prohibeix  l'exposició  de  vehicles  per  a  la  venda  en  la  via  pública  sense
autorització municipal.

Article 30. Règim de sancions



Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l'article
precedent seran constitutives d'una infracció lleu, la qual se sancionarà amb una multa
de fins a 750 €.

Article  31. Intervencions específiques

1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i
intervindran, de manera cautelar, el gènere o els elements objecte de les prohibicions i
els  materials  o  els  mitjans  emprats.  Si  es  tracta  d'aliments  o  béns  fungibles,  es
destruiran o se'ls donarà la destinació adequada.

2.- Quan les conductes tipificades en aquest capítol  puguen ser constitutives de la
infracció penal d'estafa, tipificada en els articles 248 a 251 del Codi Penal, els agents
de l'autoritat ho comunicaran a l'autoritat judicial competent en els termes de l'article
54  d'aquesta  ordenança,  sense  perjudici  que  puga  continuar-se  l'expedient
sancionador.

CAPÍTOL  VII:  ÚS  IMPROPI  DE  L'ESPAI  PÚBLIC,  ZONES NATURALS,  PARCS,
JARDINS,  ESPAIS  RECREATIUS  I  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES  I/O
MUNICIPALS

Article 32. Fonaments de la regulació

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús racional
i  ordenat  de  l'espai  públic  i  dels  elements  d’aquest,  així  com de les  instal·lacions
esportives i/o municipals; a més, si escau, en la salvaguarda de la salubritat,  de la
protecció de la seguretat i del patrimoni municipal.

Article 33. Normes de conducta

1.- Queda prohibit fer un ús impropi dels espais públics i dels elements d’aquests de
qualsevol manera que impedisca o dificulte la utilització o el gaudi per a la resta dels
qui en facen ús.

2.-  No estan  permesos  els  següents  usos  impropis  dels  espais  públics,  de  les
instal·lacions esportives i dels seus elements:

- Acampar en les vies i espais públics. Això inclou la instal·lació estable en els espais
públics  o  en  els  elements  i  mobiliari  instal·lats  en  aquests  i  també  en  tendes  de
campanya, excepte quan hi haja autorització per a llocs concrets. Tampoc està permés
dormir de dia o de nit en aquests espais.

- Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.

- Banyar-se en les basses, séquies, rius, fonts, naixements d'aigua o qualsevol altre
lloc anàleg en els quals conste de manera expressa que es prohibeix el bany perquè hi
ha risc per a la seguretat i integritat de les persones.



- Llavar roba, escurar i netejar altres objectes en fonts, estanys, dutxes o similars.

-  Es prohibeix estendre, exposar roba, peces de vestir i elements domèstics en els
balcons,  finestres,  terrasses  exteriors  o  paraments  d'edificis  situats  cap  a  la  via
pública.

La roba que s’estenga en els desllunats s’haurà de posar de manera que no impedisca
l'entrada de llum en casa dels altres veïns i veïnes i prou escorreguda per tal d’evitar
que banye la roba d'altres. Excepcionalment, i sempre que es tracte d'edificis que per
estructura i  distribució no tenen desllunat  o no disposen de cap altre  lloc destinat
originàriament a ser utilitzat com a estenedor, es permetrà la possibilitat d’eixugar la
roba dins dels balcons. 

-  Es prohibeix  especialment  la col·locació de tests o d’altres objectes que puguen
suposar un perill per als vianants, en els ampits de les finestres o els balcons, quan no
tenen la protecció adequada.

- Regar en els balcons i en les finestres si es produeixen danys o molèsties al veïnat o
als vianants.

-  Espolsar estores,  roba o efectes personals en els balcons,  finestres,  terrasses o
portals que donen a la via pública.

- Pujar als arbres.

- Arrancar flors, plantes o fruits de la via pública o de parcs i jardins. Fer qualsevol
activitat  que  puga  danyar  la  gespa  i  les  plantes  dels  parcs,  parterres,  jardins  i
plantacions, excepte quan hi haja autorització municipal expressa.

- Talar, trencar, sacsar, tallar branques i fulles, gravar o raspar l’escorça dels arbres de
la via pública, dels parcs, dels jardins i de les muntanyes.

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

- Tota manipulació de les papereres o contenidors situats en la via i espais públics:
moure,  arrancar,  incendiar,  bolcar  o  buidar  en terra,  fer  inscripcions o enganxar-hi
papers o adhesius i tot el que en deteriore l’estètica o n’entorpisca l’ús. 

-  Es prohibeix deixar en les papereres materials,  instruments o objectes perillosos,
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, tot tipus de drogues tòxiques, estupefaents i productes
químics, radioactius, pirotècnics o explosius, residus sòlids o altres materials. 

-  Depositar-hi  petards, puros, burilles o altres matèries enceses en les papereres i
contenidors.

- Fer fogueres o barbacoes en qualsevol dels llocs on és aplicable aquesta ordenança,
llevat que hi haja autorització expressa de l'Ajuntament.



- Accedir a les instal·lacions esportives municipals fora de l’horari d'ús o obertura per
qualsevol mitjà o procediment, llevat que hi haja autorització expressa de l'Ajuntament.

- Ocupar o fer ús de les instal·lacions esportives o de les instal·lacions municipals,
pistes o qualsevol  altre lloc,  durant  el  temps que altres persones n’hagen obtingut
autorització amb anterioritat o, en tot cas, impedir-ne l’ús i el gaudi. 

- Banyar-se o accedir a les piscines municipals fora de l’horari d'obertura o d’ús.

-  En  les  fonts  públiques  i  estanys  està  prohibida  qualsevol  manipulació  de  les
instal·lacions o dels elements dels estanys i de les fonts, netejar objectes de qualsevol
classe, llavar, llavar-se, banyar-se, tirar a nadar animals i enterbolir les aigües, abeurar
o banyar animals, practicar jocs o clavar-se dins de les fonts decoratives, fins i tot en
celebracions  especials  si,  en  aquest  últim  cas,  no  es  disposa  de  la  preceptiva
autorització municipal.

- Jugar amb pilotes en els espais públics si hi ha perjudici per a tercers, si es poden
generar danys en béns d'ús públic o molèsties al veïnat i, sempre, quan està prohibit
per l'Ajuntament.

- Deteriorar o provocar desperfectes en el mobiliari dels parcs infantils.

- Encendre foc o mantindre’l  encés sense autorització municipal o fora dels horaris
establerts per l'Ajuntament. També queda prohibit encendre foc i tallar llenya per a fer
foc, tirar burilles enceses i fumar dins de les zones de bosc.

-  Fer qualsevol  tipus de mal en els espais naturals i  protegits com ara danyar els
elements  geològics  i  geomorfològics:  pendents  naturals,  rasclers,  arcs,  carrerons,
dolines o avencs, surgències d’aigua, albellons, ciutats encantades o cavitats naturals. 

- Tirar o dirigir petards contra persones, animals o béns o posar-ne sobre la vegetació i
els espais verds, el mobiliari urbà o béns privats.

- Qualsevol tipus de conducta contra el mobiliari urbà que en supose el trencament,
arrancada,  deterioració,  desplaçament  indegut,  incendi,  abocament,  col·locació
d'elements de publicitat, utilització de materials o substàncies i qualsevol altra activitat
o manipulació que l’embrute,  degrade o en menyscabe l’estètica i  l’ús i  destinació
normals. 

Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares, mares, tutors i tutores
o guardadors i guardadores per les accions de les persones menors d'edat que en
depenguen, seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses
per  les  persones  menors  d'edat,  sempre  que,  per  part  seua,  conste  dol,  culpa  o
negligència. 

Article 34. Ocupacions derivades d'obres

1.- L'ocupació de la via pública derivada de les obres engloba els elements i espais
ocupats pel tancament per a la protecció, mitjans auxiliars de construcció, maquinària
d'obra, eines i materials.



2.- L'ocupació de la via pública garantirà un pas mínim per a vianants, el qual haurà de
senyalitzar-se convenientment.

3.- Les ocupacions de la via pública derivades de treballs de construcció i  d’obres
públiques  hauran  d'observar  tots  els  punts  continguts  en  la  normativa  estatal  i
autonòmica sobre seguretat en el treball de la construcció i els preceptes d'aquesta
ordenança.

4.-  Supletòriament,  l'Ajuntament  podrà  exigir  mesures  especials  en  els  casos
següents:

- Obres en edificis de singularitat arquitectònica o dels voltants.

- Obres efectuades en edificis d'afluència pública o dels voltants.

Article 35. Règim de sancions

Les conductes descrites en l'article  precedent són constitutives d'infracció lleu i  se
sancionaran amb una multa de fins a 750 €.

Article 36. Intervencions específiques

1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats.

2.- Els serveis municipals adoptaran, en cada cas, les mesures que siguen procedents
en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions
públiques.  També,  si  ho  estimen  necessari  per  raons  de  salut,  acompanyaran
aquestes  persones  a  l'establiment  o  servei  municipal  apropiat,  amb  la  finalitat  de
socórrer-les o ajudar-les en la mesura que es puga. En aquest cas, no s'hi imposarà la
sanció prevista.

CAPÍTOL  VIII:  ALTRES  CONDUCTES  QUE  PERTORBEN  LA  CONVIVÈNCIA
CIUTADANA. SOROLLS I MOLÈSTIES VEÏNALS.

Article 37. Normes de conducta

El comportament de la ciutadania en la via pública, en zones de pública concurrència i
en  els  vehicles  de  servei  públic  s’ha  de  mantindre  dins  dels  límits  de  la  bona
convivència ciutadana.

1.- Queda prohibit -excepte quan hi ha autorització municipal- pertorbar el descans i la
tranquil·litat del veïnat i dels vianants, especialment entre les 22 h i les 08 h, ja siga en
propietats privades o en la via pública...

- Amb el funcionament d'aparells musicals, de televisió, ràdio o altres d’anàlegs per un
volum excessiu per a l'horari estipulat i per les molèsties generades a la resta de veïns
i veïnes.



-  Els  cants,  crits,  festes  o  reunions  multitudinàries,  baralles  o  qualsevol  altre  acte
molest,  ja siga en la via pública o en domicilis,  sempre que pertorben el  descans
veïnal.

-  Les molèsties produïdes per animals de companyia a la resta de veïns i  veïnes,
també en horari diürn i atesa la reiteració i importància de les molèsties.

-  Realització  d'obres,  reparacions,  instal·lacions  o  altres  activitats  anàlogues  que
generen molèsties, tret que existisca autorització municipal per a realitzar-ne.

- Els sorolls generats per aparells elèctrics o per altra maquinària de qualsevol tipus
quan generen molèsties en el veïnat.

- Els assaigs i  reunions musicals,  instrumentals o vocals, de ball,  dansa o activitat
esportiva, quan generen molèsties de notòria importància a la ciutadania.

- L'emissió de qualsevol soroll domèstic que, per volum o horari, excedisca els límits
que exigeix la tranquil·litat pública. També, l'emissió d'olors molestes o perjudicials per
a les persones.

- L'ambientació musical que transcendisca a l'exterior de qualsevol establiment públic

- La utilització d'aparells de megafonia que generen molèsties a la ciutadania.

-  L'emissió de sorolls,  centelleigs lluminosos o altres formes d'energia que puguen
pertorbar la tranquil·litat de les espècies en els espais naturals.

No obstant tot l'anterior, independentment de l'hora i sempre que les molèsties siguen
de notòria importància i suposen un perjudici per a la resta de la ciutadania, quedaran
prohibides qualssevol  de les activitats  dels  apartats  anteriors,  excepte que tinguen
autorització municipal per a ser realitzades.

2.- Es prohibeix que els vehicles produïsquen sorolls innecessaris en la via pública
amb aparells d'alarma, senyalització d'emergència o senyals acústics. Tant conductors
com ocupants, hauran d'abstenir-se de posar a una elevada potència els aparells de
so i equips musicals o evitar que les emissions acústiques transcendisquen a l'exterior
i que causen molèsties al veïnat. Al seu torn, es prohibeix també l'ús d'altaveus, tubs
d'escapament  lliure,  megàfons,  botzines,  instruments  musicals  i  aparells  d'àudio  el
volum dels quals resulte molest. 

Tot això sense perjudici de la reglamentació especial vigent en matèria d'instal·lacions
industrials i vehicles de motor i ciclomotors, d'espectacles públics i de protecció del
medi ambient.

3.- Sistemes d'avisos acústics d'establiments i edificis. 

- Es prohibeix fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d'avís com ara
alarmes, sirenes, senyalització d'emergència i sistemes similars.

- S'autoritzaran les proves i assaigs d'aparells d'avís acústic dels següents tipus:



- Per a la instal·lació: seran les que es realitzen immediatament després d’haver
estat instal·lats els aparells.

- De manteniment: seran les de comprovació periòdica dels sistemes d'avís.

- Aquestes proves podran efectuar-se entre les 9 h i les 20 h, prèvia comunicació a la
Policia Local del dia i l'hora. L'emissió de so no podrà ser superior als dos minuts.

-  Instal·lació  d'alarmes.  La  instal·lació  d'alarmes  i  altres  dispositius  d'emergència
sonors en establiments comercials, domicilis i altres edificis s'haurà de comunicar a la
Policia Local, indicant nom i cognoms, DNI, domicili i telèfons de contacte d'almenys
dues persones que puguen fer-se responsables de l'establiment o edifici i anul·lar-ne
l'emissió  de  sorolls.  En  el  cas  que  la  persona  titular  no  haja  donat  la  informació
pertinent a la Policia Local sobre ell/ella mateix/a o de la persona responsable de la
instal·lació, es considerarà una autorització tàcita perquè aquella persona utilitze els
mitjans necessaris per a interrompre el so del sistema d'avís.

- En el cas que la Policia no puga localitzar cap responsable de l'alarma, els agents
podran emprar els mitjans necessaris al seu abast per a fer cessar la molèstia a càrrec
de qui siga titular de l'establiment de l'edifici on estiga situada.

4.- Sorolls d'espectacles, activitats d'oci, recreatives i esporàdiques. Els espectacles,
les activitats d'oci, recreatives i esporàdiques realitzades en la via pública o en espais
privats se sotmetran a l'obtenció d'autorització municipal. L'Ajuntament en determinarà
l'horari d'inici i de finalització de l'activitat.

5.- Música al carrer. 

- En la via pública i en altres zones de concurrència pública no es poden realitzar
activitats com ara cantar o cridar per damunt dels límits del respecte mutu i la correcta
convivència ciutadana.

- Les emissions acústiques provinents d'actuacions en les quals s’empren instruments
musicals, aparells de ràdio,  televisors,  objectes, tocadiscs i  altres aparells anàlegs,
queden sotmeses a la prèvia autorització municipal i a les condicions que es fixen en
cada cas.

-  Les autoritzacions s'atorgaran,  a  nivell  col·lectiu  o  singular,  en  períodes o  dates
tradicionals i commemoratives, o bé limitades a determinats dies i horaris en zones
comercials o anàlogues.

6. Per a la determinació i mesurament del nivell de soroll en els supòsits enumerats
anteriorment, s'estarà al que es disposa per la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la
Generalitat  Valenciana,  de  Protecció  contra  la  Contaminació  Acústica  i  pel  Decret
266/2004,  de 3 de desembre,  del  Consell  de la  Generalitat,  pel  qual  s'estableixen
normes  de  prevenció  i  correcció  de  la  contaminació  acústica  en  relació  amb  les
activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. 



7. Cap activitat o instal·lació transmetrà, tant a l'ambient exterior com a l'interior dels
locals pròxims o confrontants, nivells sonors superiors als establerts com a límit en la
Llei 7/2002 i en el Decret 266/2004.

Article 38. Règim de sancions

Les conductes descrites en l'article precedent que siguen constitutives d'infracció lleu,
se sancionaran amb una multa de fins a 750 €.

Cas que es considere que la conducta és constitutiva d'infracció greu perquè supera,
en el  nivell  de soroll,  els  límits  permesos,  caldrà ajustar-se al  que estableixen els
articles 57 i 58 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protecció contra la Contaminació Acústica.

 

CAPÍTOL IX: CONSUM  DE  BEGUDES  ALCOHÒLIQUES  

Article 39. Fonaments i objecte de la regulació

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut
pública  i  de  la  salubritat,  en  el  respecte  al  medi  ambient  i  a  la  protecció  de  les
persones menors, en el dret al descans i a la tranquil·litat dels ciutadans, en el dret a
disfrutar d'un espai públic net i no degradat i a l'ordenada utilització de la via pública i
d'altres béns com, per exemple, la competència lleial en el marc d'una economia de
mercat i els drets dels consumidors i consumidores i dels que en fan ús mitjançant una
regulació de l'ús i gaudi dels espais i de la via pública que evite una utilització abusiva i
excloent d’aquests espais que pertorbe la normal convivència ciutadana i, alhora, que
garantisca la seguretat pública.

Article 40. Prohibicions a la venda i consum de begudes alcohòliques

1.- No es permetrà el subministrament, venda i consum de begudes alcohòliques a
persones menors de 18 anys.

2.- El subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines expenedores en
instal·lacions obertes al públic només podrà efectuar-se quan tinguen una ubicació que
permeta que les persones responsables o els seus representants en tinguen un control
absolut, de tal manera que puguen impedir l'accés a les màquines als menors de 18
anys. Amb aquesta finalitat, es prohibeix col·locar aquest tipus de màquines en espais
oberts al trànsit públic, com ara vials i parcs en general.

3.-  En  tots  els  establiments,  instal·lacions  o  llocs  on  se  subministren  begudes
alcohòliques a més de les màquines expenedores automàtiques, hauran de col·locar-
se, de manera visible per al públic, cartells que advertisquen sobre les prohibicions
establertes en l'apartat anterior, d'acord amb les característiques que es determinen
reglamentàriament.

4.  No es permetrà la venda, el subministrament ni el consum de begudes alcohòliques
en els següents llocs:



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

b) En tota mena d'establiments, des de les 22 h a les 07 h de l'endemà, excepte en
aquells  llocs  on  la  venda  de  begudes  alcohòliques  estiga  destinada  al  consum a
l’interior  del  local.  Queda  inclosa  en  aquesta  prohibició  la  venda  en  establiments
comercials (tot i que no s’hi inclouen els establiments amb llicència subjecta a la Llei
14/2010,  de  3  de  desembre,  de  la  Generalitat  d'Espectacles  Públics,  Activitats
Recreatives i Establiments Públics), per telèfon o per qualsevol altre mitjà, seguida del
repartiment a domicili  dels productes comprats, quan aquest repartiment es realitze
dins de la franja horària indicada.

c) En la via pública, excepte en els llocs d'aquesta on estiga degudament autoritzat, o
en dies de festes patronals o locals regulats per la corresponent ordenança municipal.
Serà responsabilitat de qui en siga titular, gerent o responsable legal de l'activitat que,
les persones que estan consumint begudes alcohòliques, les traguen de l'establiment
a la via pública, atés que el consum d'alcohol queda restringit únicament a l'interior de
l’establiment o, quan n’és el cas, a les terrasses o envelats degudament autoritzats.

Article 41. Règim de sancions

Segons el que s'estableix en la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de
Salut de la Comunitat Valenciana, les conductes descrites en l'article precedent són
constitutives d'una infracció lleu i de competència municipal. Seran sancionades amb
multes de fins a 15.000 €.

Per determinar-ne la quantia econòmica, s’hi consideraran els criteris de negligència,
intencionalitat,  generalització de la infracció, risc per a la salut, quantia del benefici
obtingut,  graduació de les begudes,  capacitat  addictiva de la  substància i  grau de
difusió de la publicitat.

Article 42. Intervencions específiques

1.- En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i
intervindran cautelarment les begudes,  els envasos o els altres elements objecte de
les  prohibicions,  així  com  els  materials  o  els  mitjans  emprats.  Les  begudes
alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons
higièniques i sanitàries.

2.-  Si  la  infracció  la  cometen  persones  menors,  es  practicaran  les  diligències
necessàries per a comprovar si concorren indiciariament les circumstàncies previstes
en l'art. 52 d'aquesta ordenança.

3.- Per tal de garantir la salut de les persones afectades i per evitar molèsties greus a
la ciutadania, els agents de l'autoritat, quan siga procedent, podran acompanyar les
persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents.

Article 43. De la prescripció i la caducitat



Les infraccions a les quals es refereix aquest capítol onzé de la present ordenança,
prescriuran  a  l'any,  de  conformitat  amb el  que es  preveu en  l'art.  92.3  de la  Llei
10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
Aquest termini començarà a comptar a partir del dia en què s'haja comés la infracció i
s'interromprà  per  la  iniciació,  amb  coneixement  de  la persona  interessada,  del
procediment sancionador, el qual es reprendrà si l'expedient està paralitzat durant més
d'un mes per causa no imputable a qui en resulte presumpte responsable.

Les sancions imposades per faltes lleus prescriuran al cap d'un any. Aquest termini
començarà a comptar des de l'endemà del dia en què haja adquirit fermesa per via
administrativa  la  resolució  en  virtut  de  la  qual  s’haja  posat la  sanció.  El  termini
s'interromprà per  la  iniciació,  amb coneixement de  l’interessat  o  interessada en el
procediment d'execució, i es reprendrà si l'expedient està paralitzat durant més d'un
mes per alguna causa no imputable al presumpte o presumpta responsable.

Respecte  a  la  caducitat,  el  termini  màxim per  a  dictar  i  notificar  la  resolució  d'un
expedient sancionador és de 9 mesos, segons el que s'estableix en el art. 98.3 de la
Llei  10/2014,  de  29  de  desembre,  de  la  Generalitat,  de  Salut  de  la  Comunitat
Valenciana.

TÍTOL III.  PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA

Article 44.  Normes de conducta

En aplicació de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat
Ciutadana, queden prohibides les següents conductes en espais públics municipals
o quan afecten béns de titularitat local:

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

2.- La desobediència o la resistència a l'autoritat local o als seus agents en l'exercici
de les seues funcions, quan no siguen constitutives de delicte, així com la negativa a
identificar-se a requeriment de l'autoritat local o dels seus agents o l'al·legació de
dades falses o inexactes en els processos d'identificació.

3.-  La  negativa  d'accés  o  l'obstrucció  deliberada  de  les  inspeccions  o  controls
reglamentaris realitzats per agents de l'autoritat local establerts, d’acord amb el que
es  disposa  en  aquesta  llei,  en  fàbriques,  locals,  establiments,  embarcacions  i
aeronaus.

4.- Les faltes de respecte i de consideració envers algun membre de la Policia Local
en l'exercici de les seues funcions, quan aquestes conductes no siguen constitutives
d'infracció penal.



5.- La projecció de feixos de llum mitjançant qualsevol tipus de dispositiu sobre qui
forme part del cos de la Policia Local per a impedir o dificultar l'exercici de les seues
funcions.

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

7.- Els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles de titularitat local, quan
aquests fets no constituïsquen infracció penal.

8.- L'escalament d'edificis o monuments de titularitat local sense autorització quan
existisca un risc cert que puguen ocasionar-se danys a les persones o als béns.

9.-  Moure o apropiar-se de senyals,  tanques, encintats o altres elements fixos o
mòbils  col·locats  per  la  Policia  Local  per  a  delimitar  perímetres  de seguretat  i/o
senyalització  extraordinària,  fins  i  tot  la  que  tinga  un  caràcter  preventiu,  quan
aquestes accions no constituïsquen una infracció greu.

10.-  Apoderar-se  de  fruits  i  efectes  aliens  sense  llicència  dels  propietaris  o
propietàries, encara que, per la quantia, no constituïsca un delicte ni una falta.

11.-  Causar  destrosses o embrutar  els  edificis  públics i  privats,  tanques,  closos,
bardisses,  parets  divisòries,  bancs  i  fonts  públiques,  fanals,  pals  d'electricitat,
conduccions d'aigua i, en general, qualssevol béns, instal·lacions, xarxes o serveis
que siguen d'interès públic o privat. 

12.-  Impedir  la  celebració  de  festes,  desfilades,  processons,  actes  religiosos  i
manifestacions públiques degudament autoritzades, i també causar molèsties als qui
hi assisteixen, sense violència o intimidació.

13.- Encendre barbacoes en els balcons. En terrasses o patis interiors on no hi haja
risc, hi serà necessari l'acord de la comunitat.

Article 45. Règim de sancions

Segons el que s'estableix en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció
de la Seguretat Ciutadana, les conductes descrites en els apartats de l’1 al 3 de
l'article precedent són constitutives d'infracció greu, i les conductes descrites en els
apartats  del  4  al  9  de  l'article  precedent  són  constitutives  d'infracció  lleu.  Les
descrites en els apartats del 10 al 13 també es consideraran constitutives d'infracció
lleu.

Les  infraccions  lleus  se  sancionaran  amb  una  multa  de  100  €  a  600€,  i  les
infraccions greus, amb una multa de 601 € a 30.000 €.

TÍTOL IV. DISPOSICIONS COMUNES SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR

Article  46. Graduació de les sancions



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

a) El grau de culpabilitat.

b) L'existència d'intencionalitat.

c) La naturalesa dels perjudicis causats.

d) La reincidència.

e) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.

f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

2.- S'entén que hi ha  reincidència quan s'ha comés, en el  termini d'un any, més
d'una infracció de la mateixa naturalesa i ha sigut declarada com a tal en resolució
ferma  per  via  administrativa.  Hi  ha  continuïtat o  persistència en  la  conducta
infractora  quan  la  persona  responsable  ja  ha  sigut  sancionada  per  infraccions
incloses  en  aquesta  ordenança  o  quan  s'estan  instruint  altres  procediments
sancionadors per infraccions de la present ordenança. 

Entesa la reincidència, continuïtat  o persistència del paràgraf anterior entre 2 i  3
vegades,  es  graduaran en la  meitat  superior  cadascuna i,  cas  de donar-se  una
quarta o més vegades, en el terç superior cadascuna.

3.- En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el
compliment de la sanció no resulte més beneficiós per a la persona infractora que el
compliment de les normes infringides.

4.- La reincidència, continuïtat o persistència es tindran en compte a l'hora d'atorgar
ajudes o subvencions de competència municipal o atorgades per aquest Ajuntament.

Article 47. Prescripció i caducitat

Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys; les greus, als 2 anys i, les lleus,
als 6 mesos, excepte si n’hi ha legislació específica. Aquests terminis començaran a
comptar a partir del dia en què la infracció s'haja comés.

Les sancions imposades per faltes molt  greus prescriuran al  cap de 3 anys;  les
imposades per faltes greus, al cap de 2 anys i, les imposades per faltes lleus, al cap
d’1 any,  excepte si  n’hi  ha legislació  específica.  Aquests  terminis  començaran a
comptar des de l'endemà d'aquell en què haja adquirit fermesa per via administrativa
la resolució per la qual s'imposa la sanció.

Respecte  a  la  caducitat,  s'ajustarà  al  que  s'estableix  en  la  Llei  39/2015,  del
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  i  del  que  es
dispose en la legislació aplicable.



Article  48. Competència

La competència per a imposar sancions correspon a l'alcalde, una funció que podrà
delegar en els termes previstos en la Llei,  sense perjudici  del que s'estableix en
altres lleis o normes de rang superior que atorguen aquesta competència a altres
autoritats o organismes públics.

Article 49. Responsabilitat de les infraccions

Cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades
a individualitzar la persona o persones infractores, no siga possible determinar el
grau de participació dels diversos subjectes que hagen intervingut en la comissió de
la infracció, la responsabilitat serà solidària.

Responsabilitat  per  conductes  contràries  a  aquesta  ordenança  comeses  per
persones menors d'edat.

D'acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del
xiquet  i  de  la  xiqueta,  totes  les  mesures,  en  aquest  cas  sancionadores,  de  les
autoritats  municipals  que  puguen  afectar  les  persones  menors  atendran
principalment a l'interès superior d'aquestes. Així mateix, en funció de l’edat i de la
maduresa, es garantirà el dret de les persones menors d'edat a ser escoltades en
tots aquells assumptes que els afecten i que siguen tingudes en compte les seues
opinions.

Els pares i les mares, els tutors i tutores, els acollidors i acollidores i els guardadors i
guardadores legals, seran els responsables civils subsidiaris dels danys produïts per
les infraccions comeses per les persones menors d'edat que en depenguen.

Així  mateix,  en  aquells  casos  en  què  es  preveja  expressament  en  aquesta
ordenança,  seran  també  responsables  directament  i  solidària  de  les  infraccions
comeses per les persones menors d'edat, sempre que, per part seua, hi conste dol,
culpa o negligència.

D'acord amb el que s'estableix en l’art. 93.4 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre,
de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana en matèria de consum de
begudes alcohòliques,  els pares i  les mares,  els  tutors  i  tutores,  els  acollidors  i
acollidores  i  els  guardadors  i  guardadores  legals,  per  aquest  ordre,  respondran
solidàriament  per  les  persones  menors  d'edat  en  el  pagament  de  les
indemnitzacions  i  sancions  derivades  de  les  infraccions  comeses  per  aquestes
últimes  atés  l'incompliment  del  deure  de  previndre  la  infracció  administrativa
comesa.

D'acord amb el que s'estableix en l’art. 30 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març
de 2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, les persones menors de 14 anys
estan exemptes de responsabilitat per les infraccions comeses; les quals, no obstant
això,  es posaran en coneixement del  Ministeri  Fiscal  perquè inicie,  si  escau,  les
actuacions oportunes. 



D'acord amb el que s'estableix en l’art. 42 del mateix text legal, quan siga declarat
autor o autora dels fets comesos una persona menor de 18 anys no emancipada o
una persona amb la capacitat modificada judicialment, respondran solidàriament per
ella, dels danys i perjudicis ocasionats, els seus  pares, les seues mares, tutors i
tutores, acollidors i acollidores o guardadors i guardadores legals o de fet,  segons hi
siga procedent.

Article 50. Responsabilitat civil

La  imposició  de  qualsevol  sanció  prevista  per  aquesta  ordenança  no  exclou  la
responsabilitat  civil  i  l'eventual  indemnització  de  danys  i  perjudicis  que  puga
correspondre al sancionat o sancionada.

Article  51. Procediment sancionador

1.- El procediment sancionador se substanciarà d'acord amb el que es disposa en la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

En cas d’extinció del procediment sancionador per reconeixement de responsabilitat
o pagament voluntari amb anterioritat a la resolució, d’acord amb l'art. 85 de la Llei
39/2015, s'estableixen els següents percentatges de reducció sobre l'import de la
sanció proposada:

a) Una vegada iniciat un procediment sancionador, si l'infractor o infractora reconeix
la seua responsabilitat,  es podrà resoldre el  procediment amb la imposició de la
sanció que procedisca. En aquest cas s'aplicarà una reducció del 25 % de la sanció.

b) Quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, o bé quan calga imposar una
sanció  pecuniària  i  una  altra  de  caràcter  no  pecuniari  però  s'haja  justificat  la
improcedència  de  la  segona,  el  pagament  voluntari  per  part  de  qui  en  resulte
presumpte responsable en  qualsevol  moment  anterior  a  la  resolució  implicarà
l’extinció del procediment, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o
a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió
de la infracció. En aquest cas, s'aplicarà una reducció del 25 % de la sanció.

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

2.-  Per  a  l'exercici  de  la  potestat  sancionadora  en  matèria  de  protecció  de  la
seguretat ciutadana, es consideraran les especialitats regulades en la secció tercera
del  Capítol  V de la Llei  Orgànica 4/2015,  del  30 de març, de la Protecció de la
Seguretat Ciutadana.



Article  52. Apreciació de delicte o falta

1.- Quan les conductes a què es refereix aquesta ordenança pogueren constituir una
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 ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, per la qual cosa, el termini
de prescripció quedarà interromput fins aleshores. Els fets declarats provats per 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 referent a les autoritats judicials, sense perjudici dels
recursos  que  puga  interposar  qui  resulte  presumpte infractor  o  infractora  sobre
l'establiment o la vigència d'aquestes mesures provisionals.

Article 53. Reparació de danys

1.- La imposició de les sancions que corresponguen per l'incompliment d'aquesta
ordenança no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o
perjudicis causats.

2.-  A  l'efecte  del  que  s'estableix  en  l'apartat  anterior,  quan  siga  procedent,
l'administració municipal tramitarà, per la via d'execució subsidiària,  l'obligació de
rescabalament que hi procedisca.

Article 54. Mesures de policia administrativa directa

1.- Els agents de l'autoritat exigiran, en tot moment, el compliment immediat de les
disposicions  previstes  en  aquesta  ordenança  i,  sense  perjudici  de  procedir  a
denunciar les conductes antijurídiques, podran requerir verbalment les persones que
no respecten les normes perquè desistisquen d’aquelles actituds o comportaments i
advertir-los  que,  en  cas  de  resistència,  poden  incórrer  en  responsabilitat
administrativa per desobediència.

2.- Quan la infracció comesa provoque, a més d'una pertorbació de la convivència
ciutadana i  el  civisme, una deterioració de l'espai  públic,  es requerirà el  causant
perquè en procedisca a la reparació, restauració o neteja immediates, quan això siga
possible.

3.-  En  cas  de  resistència  a  aquests  requeriments  i  sense  perjudici  del  que  es
disposa  en  l'apartat  1  d'aquest  article,  les  persones  infractores  podran  ser



desallotjades  tenint  en  compte  que  sempre  s’ha  de  complir  el  principi  de
proporcionalitat.

4.- A l'efecte de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els  agents
de l'autoritat requeriran la persona presumptament responsable perquè s'identifique.

Si no s’aconsegueix per qualsevol mitjà la identificació de la persona que ha comés
una  infracció,  els  agents  de  l'autoritat  podran  requerir-la  perquè,  a  fi  d'iniciar
l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanye a les dependències
més pròximes que compten amb els mitjans adequats per a realitzar les diligències
d'identificació només a aquests únics efectes, pel  temps imprescindible i  sempre
havent informat la persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament.

Article 55. Mesures provisionals

1.- Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les
mesures  provisionals  imprescindibles  per  al  normal  desenvolupament  del
procediment per tal d’evitar que es cometen noves infraccions o per a assegurar el
compliment  de  la  sanció  que  poguera  imposar-s’hi.  Aquestes  mesures  podran
consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en
cada cas,  i  s'adoptaran d'acord amb els  principis  de proporcionalitat,  efectivitat  i
menor onerositat.

En aquest sentit, es podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzen
sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb els quals
s'estiguera generant o s'haguera generat la infracció.

2.-  Les  mesures  provisionals  es  podran  adoptar  també de forma motivada  amb
anterioritat  a  la  iniciació  de  l'expedient  sancionador  en  els  casos  d'urgència
inajornable  i  per  a  la  protecció  provisional  dels  interessos  implicats.  Aquestes
mesures han de ser proporcionades i  hauran de ser  confirmades,  modificades o
retirades en l'acord d'iniciació del procediment, el qual haurà d'efectuar-se dins dels
quinze dies següents a l’adopció d’aquestes.

Article 56. Decomissos

1.- A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta ordenança,
els  agents  de  l'autoritat  podran,  en  tot  cas,  decomissar  els  utensilis  i  el  gènere
objecte de la  infracció o  que hagen servit,  directament o  indirectament,  per  a  la
comissió  d'aquella,  a  més  dels  diners,  els  fruits  o  els  productes  obtinguts  amb
l'activitat  infractora,  els  quals  quedaran  sota  custòdia  municipal  mentre  siga
necessari  per  a  la  tramitació  del  procediment  sancionador  o,  cas  que aquest  hi
manque, mentre perduren les circumstàncies que han motivat el decomís.

2.-  Les despeses ocasionades pel  decomís seran a càrrec del/la causant de les
circumstàncies que l'han determinat.

3.-  Si  es  tracta  de  béns  fungibles,  es  destruiran  o  se'ls  donarà  la  destinació
adequada.  Els  objectes  decomissats  es  depositaran  a  disposició  de  l'òrgan



sancionador  competent  per  a  la  resolució  de  l'expedient.  Una  vegada  dictada
resolució ferma i  transcorreguts dos mesos sense que el/la titular haja recuperat
l'objecte, se’n procedirà a la destrucció o s'entregarà gratuïtament a entitats sense
ànim de lucre amb finalitats socials.

DISPOSICIONS FINALS

La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el text íntegre d’aquesta
en el Butlletí oficial de la província segons el que es disposa en l'article 70.2. de la
Llei de Bases de Règim Local i transcórrega el termini previst en l'article 65.2 de la
mateixa Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la qual
serà aplicable mentre no siga derogada, suspesa o anul·lada.

QUADRE INFRACTOR ORDENANÇA MUNICIPAL CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Norma Ar Apar Opc Cal Fet denunciat Trams
Import

 Import
reduït

OM 9 1 1 LLEU
Conductes  de  menyspreu
a  la  dignitat  d'altres
persones de fet, per escrit
o  de  paraula.
(ESPECIFICAR-HO)

Fins a 750 €
750 €

*

OM 9 1 2 LLEU
Comportaments
discriminatoris  de
contingut xenòfob, racista,
sexista,  homòfob  o  de
qualsevol  altra  condició
envers una altra persona.
(ESPECIFICAR-HO)

Fins a 750 €
750 €

*

OM 9 2 1 GREU
Conductes  de  menyspreu
a la  dignitat  de  persones
majors,  persones  menors
d'edat o discapacitades, ja
siga de fet, per escrit o de
paraula.  (  ESPECIFICAR-
HO)

De 750,01 €
a 1.500 €

800 €
*

OM 9 2 2 GREU
Comportaments
discriminatoris  de
contingut xenòfob, racista,
sexista,  homòfob  o  de
qualsevol  altra  condició
envers  persones  majors,
menors  d'edat  o
discapacitades.

De 750,01 €
a 1.500 €

1.200 €
*



(ESPECIFICAR-HO).

OM 9 3 1 LLEU
Actituds  d'assetjament
entre  persones  menors
d'edat en l'espai públic.

Fins a 750 €
750 €

*

OM 9 3 2 GREU
Conductes  d'agressió  o
setge a persones  menors
d'edat  realitzades  per
grups  de  persones  que
actuen en l'espai urbà.

De 750,01 €
a 1.500 €

1.200 €
*

OM 13 LLEU
Oferir en l'espai públic jocs
que  impliquen  apostes
amb  diners  o  béns,
excepte els expressament
autoritzats

Fins a 750 €
100 €

*

OM 14 2 GREU
Oferir  apostes  que
impliquen  un  risc  de
pèrdua més enllà del que
és  habitual  en  tot  joc
d'atzar i, en qualsevol cas,
el joc del joc del triler.

De 750,01 a
1.500 €

850 €
*

OM 17 1 LLEU
Practicar  jocs  en  l'espai
públic,  així  com
competicions  esportives
massives  i  espontànies
que pertorben els legítims
drets dels veïns i veïnes i
altres  usuaris  de  l'espai
públic.

Fins a 750 €
100 €

*

OM 17 2 LLEU
Practicar en l'espai  públic
jocs amb instruments que
puguen posar  en  perill  la
integritat  física  dels
usuaris  de l'espai  públic  i
la  integritat  dels  béns,
serveis  o  instal·lacions,
tant  públiques  com
privades.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 17 3 1 LLEU
Realitzar acrobàcies i jocs
d'habilitat  amb  bicicletes,
patins  o  monopatins  fora
de les àrees destinades a
l’efecte.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 17 3 2 LLEU
Fer acrobàcies amb patins
i  monopatins  utilitzant

Fins a 750 €
200 €

*



escales  per  a  vianants,
elements  per  a
l'accessibilitat de persones
discapacitades,  baranes,
bancs,  passamans  o
qualsevol altre element del
mobiliari urbà.

OM 18 2 1 GREU
Fer acrobàcies amb patins
i  monopatins,  circular  de
manera  temerària  per  la
voreres o llocs destinats a
a vianants i  que ocasione
un  risc  rellevant  per  a  la
seguretat de les persones.

De 750,01 €
a 1.500 €

800 €
*

OM 21 1 1 LLEU
Conductes  que,  sota
l'aparença  de  mendicitat,
representen  actituds
coactives o d'assetjament,
o  que  obstaculitzen  i
impedisquen  de  manera
intencionada  el  lliure
trànsit de ciutadans en els
espais públics.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 21 2 1 LLEU
Oferir  qualsevol  bé  o
servei  a  persones  que
estiguen  en  l'interior  de
vehicles privats o públics.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 21 2 2 LLEU
Realitzar  l'activitat
d’aparcador/a  de  cotxes
sense  autorització
municipal.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 21 3 1 GREU
Practicar  la  mendicitat
amb menors d'edat o amb
persones  amb  alguna
discapacitat.

De 750,01 €
a 1.500 €

850 €
*

OM 21 4 1 LLEU
Realitzar, en l'espai públic,
activitats que obstruïsquen
o puguen obstruir el trànsit
rodat per la via pública de
manera  que  posen  en
perill  la  seguretat  de  les
persones o n’impedisquen
el  lliure  trànsit  per  les
voreres,  places,
avingudes,  passatges,
bulevards  o  altres  espais
públics

Fins a 750 €
150 €

*



OM 29 1 1 LLEU
Activitats  i  prestació  de
serveis  no  autoritzats  en
l'espai  públic  com  ara
tarot, vidència, massatges,
tatuatges, mim, música…

Fins a 750 €
200 €

*

OM 29 2 1 LLEU
Col·laborar  amb  qui
realitza activitats  o  presta
serveis  no  autoritzats  en
l'espai públic amb accions
com  ara  vigilar  i  alertar
sobre  la  presència
d’agents de l'autoritat.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 29 3 1 LLEU
Demandar,  utilitzar  o
consumir en l'espai  públic
activitats  o  serveis  no
autoritzats  com  ara  tarot,
vidència,  massatges  o
tatuatges.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 29 5 1 LLEU
Exposició  per  a  la  venda
de  vehicles  en  la  via
pública sense autorització
municipal.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 33 2 1 LLEU
Acampar en les vies i  els
espais públics, excepte els
autoritzats  en  espais
concrets.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 33 2 2 LLEU
Utilitzar  els  bancs  i  els
seients públics per a usos
diferents  als  quals  estan
destinats.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 3 LLEU

Banyar-se  en  les
basses,  séquies,  rius,
fonts,  naixements
d'aigua o qualsevol altre
lloc anàleg en els quals
conste  de  manera
expressa  que  es
prohibeix  el  bany
perquè hi ha un risc per
a  la  seguretat  i  la
integritat  de  les
persones.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 4 LLEU
Llavar  roba  en  fonts,
estanys, dutxes o similars.

Fins a 750 €
150 €

*



OM 33 2 5 LLEU
Estendre  o exposar  roba,
peces de vestir i elements
domèstics en els balcons,
les  finestres,  terrasses
exteriors  o  paraments
d'edificis situats mirant cap
a la via pública.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 6 LLEU
Col·locar tests o qualsevol
objecte  que  poguera
suposar  un  perill  per  als
transeünts  en  els  ampits
de  les  finestres  o  en  els
balcons  si  no  tenen  una
protecció adequada.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 7 LLEU
Regar en els balcons i les
finestres si  es produeixen
danys o molèsties a altres
veïns o als vianants.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 8 LLEU
Espolsar  estores,  roba  o
efectes personals des dels
balcons,  finestres,
terrasses  o  portals  que
donen a la via pública.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 9 LLEU
Pujar als arbres. Fins a 750 €

150 €
*

OM 33 2 10 LLEU
Arrancar  flors,  plantes  o
fruits  situats  en  la  via
pública  o  en  parcs  i
jardins.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 33 2 11 LLEU
Talar,  trencar,  sacsar,
tallar  branques  i  fulles,
gravar  o  raspar  l’escorça
d’arbres  situats  en  la  via
pública  o  en  parcs  i
jardins.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 33 2 12 LLEU
Tirar  o  escampar  brossa,
fem,  enderrocs  i  residus
en  general  en  les
proximitats  dels  arbres,
plantes i  escocells  situats
en la via pública o en els
parcs, jardins i muntanyes,
i  també en espais  privats
visibles  des  de  la  via
pública.

Fins a 750 €
150 €

*



OM 33 2 13 LLEU
Clavar  claus,  grapes  o
qualsevol  element  anàleg
el tronc o en les branques
dels arbres.

Fins a 750 €
50 €

*

OM 33 2 14 LLEU
Manipular  les papereres  i
contenidors  situats  en  la
via  i  els  espais  públics,
moure-les,  arrancar-les,
incendiar-les,  bolcar-les  o
buidar-ne el  contingut,  fer
inscripcions  o  enganxar
papers o adhesius i tot el
que en deteriore l’estètica
o n’entorpisca l’ús.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 15 LLEU
Deixar  en  les  papereres
materials,  instruments  o
objectes perillosos.

Fins a 750 €
50 €

OM 33 2 16 LLEU
Depositar  petards,  cigars
puros,  burilles  o  altres
matèries  enceses  en  les
papereres  i  els
contenidors.

Fins a 750 €
50 €

OM 33 2 17 LLEU
Fer fogueres o barbacoes,
en qualsevol dels llocs en
els  quals  és  aplicable
l'Ordenança,  excepte
autorització  expressa  de
l'Ajuntament

Fins a 750 €
150 €

OM 33 2 18 LLEU
Accedir a les instal·lacions
esportives municipals fora
de  l’horari  d'ús  o
d’obertura,  llevat  que
compten  amb autorització
expressa de l'Ajuntament

Fins a 750 €
150 €

OM 33 2 19 LLEU
Ocupar  o  fer  ús  de  les
instal·lacions  esportives  o
instal·lacions municipals, o
impedir  el  seu  ús,  durant
el temps en el qual altres
persones  hagen  obtingut
amb  anterioritat  aquesta
autorització.

Fins a 750 €
150 €

*



OM 33 2 20 LLEU
Banyar-se o accedir a les
piscines  municipals  anara
del seu horari d'obertura o
ús.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 22 LLEU
Manipular  les
instal·lacions dels estanys
i  fonts,  llavar  objectes  en
aquestes,  llavar-se,
banyar-se,  tirar  a  nadar
animals, enterbolir l’ aigua,
abeurar o banyar animals,
practicar jocs i introduir-se
en fonts decoratives.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 24 LLEU
Jugar  amb  pilotes  en  els
espais  públics  si  existeix
perjudici per a tercers o es
poden  danyar  béns  d'ús
públic,  quan  generen
molèsties al veïnat i, en tot
cas,  quan  estiga  prohibit
per l'Ajuntament.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 25 LLEU
Deteriorar  o  generar
desperfectes  en  el
mobiliari  dels  parcs
infantils.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 26.1 LLEU
Encendre foc o mantindre’l
encés  sense  autorització
municipal fora dels horaris
establerts.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 26.2 LLEU
Tirar  burilles  enceses  i
fumar en la serra.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 27 LLEU
Fer qualsevol tipus de mal
en  els  espais  naturals  i
protegits.

Fins a 750 €
150 €

*



OM 33 2 28 LLEU
Tirar  o  dirigir  petards
sobre persones, animals o
béns,  així  com  col·locar-
los sobre la vegetació i els
espais  verds,  el  mobiliari
urbà o béns privats.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 33 2 29 LLEU
Qualsevol  tipus  de
conducta  contra  el
mobiliari  urbà  que  en
supose  trencament,
arrancada,  deterioració,
desplaçament  indegut,
incendi,  abocament,
col·locació  d'elements  de
publicitat,  utilització  de
materials  o  substàncies  i
qualsevol  altra  activitat  o
manipulació  que  els
embrute,  degrade  o
menyscabe  l’estèticatica  i
un  ús  i  destinació  normi
destí.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 34
Ocupar  la  via  pública
mitjançant  treballs  de
construcció  i  obres
públiques  sense  observar
les  mesures  establertes
per  la  normativa  estatal  i
autonòmica  sobre
seguretat en el treball i en
el  que  s'estableix  en
aquest ordenança.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 1 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les 8 h, pel  funcionament
d'aparells  de  televisió,
ràdio,  musicals  o  d’altre
tipus.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 2 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les  8 h,  amb cants,  crits,
baralles  o  qualsevol  altre
acte  molest  d’aquestes
característiques

Fins a 750 €
200 €

*



OM 37 1 3 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les  8  h,  per  molèsties
produïdes per  animals  de
companyia.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 4 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les  8 h,  per  la  realització
d'obres,  reparacions,
instal·lacions  o  altres
activitats anàlogues.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 5 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les  8  h,  amb  sorolls
provinents  d'aparells
elèctrics  o  una  altra
maquinària  de  qualsevol
tipus  que  genere
molèsties  als  veïns  i
vianants.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 6 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants  entre les,  22  h i
les  8  h,  amb  assajos  i
reunions  musicals,
instrumentals o vocals, de
ball,  dansa  o  activitat
esportiva  que  generen
molèsties  d'importància  a
la ciutadania.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 7 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les 8 h,  amb l'emissió  de
qualsevol  soroll  domèstic
que,  per  volum i/o  horari,
excedisca  els  límits  que
exigeix  la  tranquil·litat
pública.  També  l'emissió
d'olors  molestes  o
perjudicials  per  a  les
persones.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 8 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les 8 h, amb l'ambientació
musical  de  qualsevol
establiment  públic  que

Fins a 750 €
200 €



transcendisca a l'exterior.

OM 37 1 9 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les  8  h,  utilitzant  aparells
de  megafonia  que
generen  molèsties  als
ciutadans.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 1 10 LLEU
Pertorbar  el  descans  i  la
tranquil·litat  dels  veïns  i
vianants,  entre les 22  h i
les 8 h,  amb l'emissió  de
sorolls,  centellejos
lluminosos o altres formes
d'energia  que  puguen
pertorbar  la  tranquil·litat
de  les  espècies  en  els
espais  naturals  utilització
d'aparells  de  megafonia
que  generen  molèsties  a
els/as ciutadans/as.

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 2 1 LLEU
Produir,  des  d'algun
vehicle,  sorolls
innecessaris amb aparells
d'alarma,  senyalització
d'emergència  o  senyals
acústics.

Fins a 750 €
200 €

*

OM
37

2 2 LLEU
Causar molèsties als veïns
posant a elevada potència
l'aparell  de  so  o  l’equip
musical  d'un vehicle .

Fins a 750 €
200 €

*

OM 37 3 1 LLEU Fer  sonar  sense  causa
justificada  qualsevol
sistema  d'avís  en  un
establiment  o  edifici  com
ara  alarmes,  sirenes,
senyalitzacions
d'emergència i similars.

Fins a 750 € 200 €

*

    LLEI 
10/2014

OM

70

40

1

1

   0

1

       
LLEU

Vendre,  subministrar  o
dispensar  qualsevol  tipus
de begudes alcohòliques a
persones menors de divuit
anys  per  qualsevol  mitjà,
també  de   manera
gratuïta.

Fins a

15.000 €

1.500  €

*

    LLEI 
71 0 0 LLEU

Subministrament  de Fins a
1.500 €

*



10/2014

OM
40 2 1

begudes  alcohòliques  per
mitjà  de   màquines
expenedores  a  persones
menors de 18 anys.

15.000 €

    LLEI 
10/2014

OM

70

40

2

3

1

1

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

Fins a

15.000 €

400 €
*

    LLEI 
10/2014

OM

69

40

1

4

1 LLEU
Venda  i  subministrament
de  begudes  alcohòliques
de  20º  o  més  en  els
centres  de  treball  públic,
tret  dels  llocs
expressament  habilitats  a
l’efecte.

Fins a

15.000 €

500 €
*

    LLEI 
10/2014

OM

69

40

1

4

2

a)

LLEU
Consum  de  begudes
alcohòliques de 20º o més
en  els  centres  de  treball
públic,  tret  dels  llocs
expressament  habilitats  a
l’efecte.

Fins a

15.000 €

150 €
*

LLEI
10/2014

OM

69

40

5

4

1

b)

LLEU
Vendre,  subministrar  o
permetre  el  consum  de
begudes  alcohòliques  en
establiments no autoritzats
per al consum en l'interior
del locale des de les 22 h
hores  a  les  7  h  del  dia
següent.

Fins a

15.000 €

500 €
*

LLEI
10/2014

OM

69

40

5

4

2

b)

LLEU
Consum  de  begudes
alcohòliques  en
establiments no autoritzats
per al consum en l'interior
del local, des de les 22 h
a les 7 h del dia següent.

Fins a

15.000 €

150 €
*

LLEI
10/2014

OM

69

40

5

4

3

b)

LLEU
Venda  de  begudes
alcohòliques per telèfon o
qualsevol  altre  mitjà  i
seguida del  repartiment  a
domicili  dels  productes
comprats  quan  el
repartiment es realitze des
de les 22 h a les 7 h del
dia següent.

Fins a

15.000 €

500 €
*



LLEI
10/2014

OM

69

40

7

4

1

c)

LLEU
Venda  i  subministrament
de  begudes  en  llocs  no
autoritzats  de  la  via
pública.

Fins a

15.000 €

500 €
*

LLEI
10/2014

OM

69

40

7

4

2

c)

LLEU
Consumir  begudes
alcohòliques  en  llocs  no
autoritzats  de  la  via
pública.

Fins a

15.000 €

150 €
*

LLEI
4/2015

OM

36

44

4

1

4

1

GREU
Realitzar  actes
d'obstrucció  que
pretenguen  impedir  a
qualsevol  autoritat,
empleat  públic  o
corporació  local  l'exercici
legítim  de  les  seues
funcions.  (CAL
ESPECIFICAR-HO.
Aplicable  quan  no  siga
delicte)

De 601 € a 
30.000 €

650 €

325 €**

LLEI
4/2015

OM

36

44

6

2

1

1

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

De 601 € a 
30.000 €

602 €
301 €**

LLEI
4/2015

OM

36

44

6

2

2

2

GREU
Negativa a  identificar-se a
requeriment  de  l'autoritat
local  o  dels  agents
corresponents.

De 601 € a 
30.000 €

602 €
301 €**

LLEI
4/2015

OM

36

44

6

2

3

3

GREU
Al·legar  dades  falses  o
inexactes  en  un
requeriment  d'identificació
efectuat per l'autoritat local
o  els  seus  agents.
(ESPECIFICAR-HO)

De 601 € a 
30.000 €

602 €
301 €**

LLEI
4/2015

OM

36

44

13

3

1

1

GREU
Negar  l’accés  o  obstruir
deliberadament  les
inspeccions  o  controls
reglamentaris  realitzats
per  agents  de  l'autoritat
local  establerts  segons  el
que  es  disposa  en
aquesta llei, en fàbriques,

De 601 € a 
30.000 €

602 €
301 €**



locals,  establiments,
embarcacions  i  aeronaus.
(ESPECIFICAR-HO)

LLEI
4/2015

OM

37

44

4

4

1

1

LLEU
Les  faltes  de  respecte  i
consideració el destinatari
de  les  quals  siga  un
membre  de  la  Policia
Local  en  l'exercici  de  les
seues funcions. (Aplicable
quan no siga delicte).

De 100 € a 
600 €

200 €
100 €**

LLEI
4/2015

OM

37

44

6

5

1

1

LLEU
Projectar  feixos  de  llum,
mitjançant  qualsevol  tipus
de  dispositiu,  sobre
membres  de  la  Policia
Local  per  a  impedir-los  o
dificultar-los  l'exercici  de
les seues funcions.

De 100 € a 
600 €

300 €
150 €**

LLEI
4/2015

OM

37

44

7

6

1

1

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

De 100 € a 
600 €

200 €
100 €**

LLEI
4/2015

OM

37

44

13

7

1

1

LLEU
Danyar  o  deslluir  béns
mobles  o  immobles  de
titularitat local.

(ESPECIFICAR-HO.
Aplicable  quan  no  siga
delicte).  Grafits,  pintades
en contenidors, papereres
etc.

De 100 € a 
600 €

300 €
150 €**

LLEI 4/2015

OM

37

44

14

8

1

1

LLEU L'escalament  d'edificis  o
monuments  de  titularitat
local sense  autorització
quan existisca un risc cert
que  puguen  ocasionar-se
danys a les persones o als
béns. (ESPECIFICAR-HO)

De 100 € a 
600 €

300 €

150 €**

LLEI
4/2015

OM

37

44

15

9

1

1

LLEU
Moure  tanques,  encintats
o  altres  elements  fixos  o
mòbils  col·locats  per  la
Policia  Local  per  a
delimitar  perímetres  de
seguretat, fins i tot els que
es  posen  amb  caràcter
preventiu.
(ESPECIFICAR-HO.

De 100 € a 
600 €

200 €
100 €**



Aplicable  quan  no
constituïsca delicte)

OM 44 10 1 LLEU
Apoderar-se  de  fruits  i
efectes  aliens  sense
llicència  dels  propietaris
encara que, per la quantia,
el  fet  no  constituïsca
delicte ni falta.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 44 11 1 LLEU
Causar  destrosses  o
embrutar  els  edificis
públics  i  privats,  tanques,
closos,  parets  divisòries,
bancs  i  fonts  públiques,
fanals,  pals  d'electricitat,
conduccions  d'aigua  i,  en
general,  qualssevol  béns,
instal·lacions,  xarxes  o
serveis  que  siguen
d'interès públic o privat.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 44 12 1 LLEU
Impedir  la  celebració  de
festes,  desfilades,
processons,  actes
religiosos i manifestacions
públiques  degudament
autoritzades,  i  també
causar  molèsties  als
assistents  encara  que  no
hi  haja  violència  o
intimidació.

Fins a 750 €
150 €

*

OM 44 13 1 LLEU
Encendre  barbacoes  en
els balcons.

Fins a 750 €
150 €

*

*Percentatges de reducció segons l’art. 85 de la Llei 39/2015
**Import reduït al 50% segons laLlei 4/2015

NOMENCLATURA EMPRADA EN EL QUADRE:
 - Llei 10/2014: Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
 - LIei 4/2015: Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
 - OM: ordenança reguladora.
 - ART: article.
- APAR: apartat de l'article.
- OPC: opció dins de l'apartat de l'article.
- CAL: qualificació de la infracció. L: lleu; G: greu; MG: molt greu. 

 
Aquelles altres infraccions a mandats o prohibicions contingudes en aquesta ordenança que no estigueren
recollides en aquest Annex, en aplicació dels criteris assenyalats en l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,



Reguladora de les Bases del Règim Local, es procediran a qualificar com a  lleus,  greus i  molt greus i seran
sancionades d’acord amb els següents criteris:

- Les infraccions lleus seran sancionades amb l'import de 100 €.
- Les infraccions greus i molt greus seran sancionades amb l'import del mínim previst legalment (751 € i 1.501 €
euros respectivament).

(*) En cas de  les infraccions a la seguretat ciutadana no explícitament previstes en aquesta ordenança que es
troben tipificades en la Llei Orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana i resulten de competència
municipal, seran sancionades segons el següent criteri:

- Les infraccions lleus (de 100 € a 600 €)  amb un import de 200 €.
- Les infraccions greus (de 601 € a 30.000 €) i les molt greus (de 30.001 € a 600.000 € euros) amb  l'import
mínim previst legalment (601 € i 30.001 €, respectivament).
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