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Exposició de motius
L’Ajuntament d’Onda, dins de la seua funció de policia i en l’àmbit de les seues
competències, ha de garantir la tranquil·litat, seguretat, salubritat, orde públic i el degut
respecte i comportament de la comunitat veïnal, de la mateixa manera que té també
l’obligació de mantindre el comportament cívic en l’àmbit públic respectant els béns i
instal·lacions i fent ús correcte d’ells, a fi de poder disfrutar-los sempre en perfecte
estat d’ús i conservació.
Així mateix competix a l’Administració en la seua funció de policia evitar
comportaments incívics en perjuí de la ciutadania, quan esta no tinga el deure jurídic
de suportar-los, i es poden pal·liar regulant l’activitat de les persones usuàries de les
vies públiques per a garantir que l’exercici d’un dret, per part d’un sector de la
població, no menyscabe els drets de la resta.
Algunes d’estes matèries venien regulades, amb anterioritat, en les Ordenances
municipals de la Vila d’Onda que daten de 1910, i en altres Ordenances municipals
que quedaran derogades en el moment en què entre en vigor la present.
Arribats a este punt s’ha considerat convenient actualitzar les dites Ordenances per a
adequar-les a les circumstàncies i realitats de la convivència ciutadana en els nostres
dies.

TÍTOL I
Disposicions generals
Capítol I
Fonament, Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Fonament.
1. El fonament legal per a l’elaboració d’esta Ordenança es troba en la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que en l’article 4.1.a) conferix als
ens locals territorials la potestat reglamentària i d’autoorganització, en l’article 25.2
atorga als municipis la facultat per a regular les matèries objecte d’esta Ordenança i en
l’article 84 faculta als Ajuntaments per a intervindre l’activitat ciutadana a través
d’Ordenances.
2. Per la seua banda l’article 1 de l’encara vigent Decret de 17 de juny de 1955 pel
qual s’aprova el Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, establix que “els
Ajuntaments podran intervindre en les activitats dels seus administrats en l’exercici de
la funció de policia”.
3. Finalment, i en relació amb la potestat sancionadora, la competència municipal està
reconeguda tant en l’article 127.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, com
en l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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Article 2. Objecte.
1. Esta Ordenança té com a finalitat preservar l’espai públic com a lloc de convivència i
civisme, en el que totes les persones puguen desenrotllar en llibertat les seues
activitats de lliure circulació, oci, trobada i recreació, amb ple respecte a la dignitat i als
drets dels altres i a la pluralitat d’expressions de qualsevol tipus existents i, en
definitiva, millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania en el municipi
d’Onda.
2. En este context, l’Ajuntament d’Onda durà a terme les polítiques de foment de la
convivència i el civisme que siguen necessàries amb l’objectiu de garantir el civisme i
de millorar, en conseqüència, la qualitat de vida en l’espai públic.
3. És també objecte d’esta Ordenança establir normes que afavorisquen el normal
desenrotllament de la convivència ciutadana, el bon ús i gaudi dels Béns i servicis d’ús
públic, així com la seua conservació i protecció, en l’àmbit de les competències
municipals, enfront dels usos indeguts de què puguen ser objecte, la sanció de les
conductes incíviques i la reparació dels danys causats.
Article 3. Àmbit objectiu.
1. Les prescripcions de la present Ordenança s’apliquen en tot el territori que comprén
el terme municipal d’Onda.
2. Les mesures de protecció regulades en esta Ordenança es referixen als béns de
servici o ús públics de titularitat municipal, així com a construccions, instal·lacions,
mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats en
aquells.
3. També estan compresos en les mesures de protecció d’esta Ordenança els béns i
instal·lacions de titularitat d’altres Administracions Públiques i entitats públiques o
privades que formen part del mobiliari urbà del municipi quan estan destinats al públic
o constituïxen equipaments, instal·lacions o elements d’un servici públic.
Article 4. Àmbit subjectiu.
1. Esta Ordenança s’aplica a totes les persones que es troben en el terme municipal
d’Onda, siga quina siga la seua concreta situació jurídica administrativa.
2. També és aplicable a les conductes realitzades per persones menors d’edat, en els
termes i amb les conseqüències previstes en esta Ordenança i en la resta de
l’ordenament jurídic.
Article 5. Òrgans competents.
Les competències arreplegades en l’Ordenança seran exercides pels òrgans
municipals competents, que podran exigir d’ofici, o a instància de part, la sol·licitud de
llicències o autoritzacions, l’adopció de les mesures preventives, correctores o
reparadores necessàries, ordenar quantes inspeccions estimen convenients i aplicar el
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procediment sancionador, en cas d’incompliment de la legislació vigent i/o d’esta
Ordenança.
Article 6. Actuacions administratives.
Les actuacions derivades de l’aplicació d’esta Ordenança s’ajustaran a les
disposicions sobre procediment, impugnació i, en general, règim jurídic i sancionador
que s’apliquen.
TÍTOL II
Conducta ciutadana
Capítol I
Orde públic
Article 7. Soroll.
1. A fi d’evitar la contaminació acústica queda prohibit:
a) Promoure en el carrer sorolls, veus, músiques i quant puga ser motiu de
molèstia per al veïnat.
b) Dedicar-se en el seu domicili a realitzar activitats que produïsquen molèsties
veïnals.
c) El funcionament de qualsevol aparell a un nivell de volum que produïsca
molèsties veïnals.
d) El funcionament d’equips musicals de vehicles amb volum elevat i portes o
finestres obertes, així com l’estacionament prolongat amb el motor en marxa en
la via pública.
2. Pel que fa a nivells de soroll, infraccions, sancions i la resta d’assumptes relacionats
caldrà ajustar-se al que disposen les Lleis 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, i 37/2003, de 17 de
novembre, del Soroll, i les seues normes de reforma o de desenrotllament.
3. A l’efecte d’esta ordenança, s’entendrà per “dia” o horari diürn el comprés entre les
8.00 i les 22.00 hores, i per “nit” o horari nocturn qualsevol interval comprés entre les
22.00 i les 8.00 hores de l’endemà.
Article 8. Escàndols en la via pública.
Queda prohibit promoure escàndols en la via pública i adoptar comportaments que
produïsquen danys en propietats alienes.
Article 9. Serenates en la via pública.
Qui desitge donar serenates o músiques en la via pública haurà de notificar-ho amb
antelació suficient a la policia local i respectar el descans dels altres. En qualsevol cas
hauran d’acabar abans de les dotze de la nit.
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Article 10. Propaganda.
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers apegats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda haurà d’efectuar-se
únicament en els llocs expressament habilitats a este efecte per l’autoritat municipal.
Està prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions
municipals tant en el seu interior com en l’exterior, en qualsevol espai públic o element
del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
2. Igualment, es necessitarà autorització expressa de l’Ajuntament, a més de la de qui
siga titular del bé afectat, quan el cartell o la pancarta s’instal·le en un bé privat si vola
sobre l’espai públic, excloses les pancartes en balcons i altres obertures.
3. Els/les titulars de l’autorització seran responsables de la retirada dels elements
instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d’acord amb les indicacions
que donen els servicis municipals.
4. Es prohibix esgarrar, arrancar i tirar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i
objectes semblants.
5. No podran fer-se anuncis per mitjà de megafonia ni repartir-se octavilles o material
publicitari semblant, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
6. Es prohibix col·locar propaganda sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així
com escampar i tirar qualsevol classe de fullets o papers de propaganda o qualsevol
material semblant en la via pública i en els espais públics.
7. Les persones que repartisquen publicitat domiciliària no podran deixar-la fora del
lloc habilitat per a la mateixa en els edificis.
8. Les persones físiques o jurídiques que promoguen la contractació o difusió del
missatge respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els
autors materials del fet.
Article 11. Jocs.
1. La pràctica de jocs en l’espai públic està sotmesa al principi general de respecte als
altres, i, en especial, de la seua seguretat i tranquil·litat, així com al fet de que no
impliquen perill per als béns, servicis o instal·lacions, tant públiques com privades.
2. Queda prohibida la realització d’activitats o jocs en els espais públics que puguen
suposar un dany per a la resta de persones que els usen o per al mobiliari urbà
existent en els mateixos.
3. Les proves esportives i altres esdeveniments en la via i espais públics hauran
d’estar degudament autoritzats.
4. Tractant-se d’infraccions consistents en la pràctica de jocs en l’espai públic, la
policia local confiscarà cautelarment els mitjans empleats. En tot cas, quan els usuaris
dels patins, monopatins, bicicletes, minimotos o semblants no puguen acreditar en
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l’acte la seua propietat i no disposen de domicili conegut, o en el supòsit d’estrangers
que no disposen de residència legal a Espanya, es podran confiscar i retirar aquells
fins que acrediten la propietat i satisfacen l’import de la sanció corresponent.
Transcorreguts quinze dies des de la confiscació sense que el seu propietari/a l'haja
reclamat, es procedirà a la seua destrucció o s’entregarà a una organització no
governamental si fóra possible, alçant l’oportuna acta a este efecte.
Article 12. Campanyes i col·lectes en la via pública.
Es prohibix realitzar qualsevol tipus de campanya de difusió o col·lectes en la via
pública, sense comptar amb anterioritat amb la deguda autorització municipal.
Article 13. Mendicitat.
1. Es prohibixen aquelles conductes que, davall l’aparença de mendicitat o baix formes
organitzades, representen actituds coactives o d’assetjament, o obstaculitzen i
impedisquen intencionadament el lliure trànsit de la ciutadania pels espais públics.
2. Queda igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servici a persones que es
troben en l’interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en este
supòsit, entre altres comportaments, la neteja dels parabrisa dels automòbils detinguts
en els semàfors o en la via pública així com l’oferiment de qualsevol objecte.
3. Sense perjuí del que preveu el Codi Penal, queda totalment prohibida la mendicitat
exercida per menors o aquella que es realitze, directament o indirectament, amb
menors o persones discapacitades.
4. L’Ajuntament adoptarà totes les mesures al seu abast per a eradicar el fenomen de
la mendicitat en qualsevol de les seues formes en el municipi. Amb tal fi treballarà i
prestarà l’ajuda que siga necessària per a la inclusió social.
5. La policia local o, si és el cas, els servicis socials informaran totes les persones que
exercisquen la mendicitat en llocs de trànsit públic, de les dependències municipals i
dels centres d’atenció institucional o organitzacions no governamentals o associacions
de caràcter privat a què poden acudir per a rebre el suport que siga necessari.
6. Quan la infracció consistisca en l’obstaculització del lliure trànsit de la ciutadania
pels espais públics, la policia local informarà en primer lloc a estes persones que dites
pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si després de ser informada de
la prohibició, la persona persistira en la seua actitud, no abandonara el lloc o reincidira,
serà denunciada per desobediència, sense perjuí de l’aplicació del règim sancionador
previst en esta Ordenança.
7. En tot cas, la policia local confiscarà cautelarment els mitjans empleats per a exercir
la mendicitat així com, si és el cas, dels diners obtinguts, havent de fer constar en el
butlletí de denúncia la quantitat econòmica entregada. Els diners confiscats ho serà en
concepte d’abonament provisional de la sanció.
Article 14. Contenidors en la via pública.
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Queda prohibit manipular o extraure res dels contenidors de residus ubicats en la via
pública.
Article 15. Activitats sexuals.
1. Es prohibixen els servicis sexuals per mitjà de l’oferiment, la sol·licitud, la negociació
i l’acceptació, directament o indirectament, en l’espai públic.
2. Es prohibix la realització de qualsevol acte d’exhibicionisme, proposició o
provocació de caràcter sexual que no constituïsca il·lícit penal, i la realització d’actes
de contingut sexual en els espais públics del terme municipal.
3. Així mateix es prohibixen les conductes que, davall l’aparença de prostitució o baix
formes organitzades, representen actituds coactives o d’assetjament, o obstaculitzen o
impedisquen intencionadament el lliure trànsit ciutadà pels espais públics o que
afecten la seguretat viària.
4. Els servicis socials municipals, amb l’auxili de la policia local, si és el cas,
informaran totes les persones que oferixen servicis sexuals en espais públics, de les
dependències municipals i dels centres d’atenció institucional o organitzacions no
governamentals o associacions de caràcter privat, als que podran acudir per a rebre el
suport que siga necessari.
5. En tot cas, la policia local confiscarà cautelarment els mitjans empleats per a
desenrotllar la conducta antijurídica, així com, si és el cas, dels diners obtinguts,
havent de fer constar en el butlletí de denúncia la quantitat econòmica entregada. Els
diners confiscats ho serà en concepte d’abonament provisional de la sanció.
Article 16. Negocis en la via pública.
1. Es prohibix la realització d’activitats i prestació de servicis en l’espai públic no
autoritzats com ara jocs que impliquen apostes, tarot, col·locació de trenes, músics
guies de carrers, mims, vidència, publicitat, promoció de negocis, massatges,
tatuatges o altres que necessiten llicència d’activitat.
2. Es prohibix l’ús de la via pública per a la promoció i venda de vehicles nous o usats,
tant per empreses com per particulars, per mitjà de l’estacionament dels mateixos,
incorporant a estos qualsevol tipus d’anunci o rètol que així ho indique, excepte els
que compten amb la corresponent autorització o llicència municipal.
3. Queda prohibit exercir l’activitat d’aparcacotxes, coneguts vulgarment com
“gorretes”, excepte que compten amb l’autorització municipal corresponent.
4. Es prohibix la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els
servicis no autoritzats als que es referix este capítol.
5. En els supòsits anteriors la policia local després de formular la corresponent
denúncia, retirarà i confiscarà cautelarment el gènere o els elements objecte de les
prohibicions i els materials o els mitjans empleats. En tot cas confiscaran cautelarment
els diners obtinguts, havent de fer constar en el butlletí de denúncia la quantitat
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econòmica entregada, la qual ho serà en concepte d’abonament provisional de la
sanció. S’exercirà la custòdia dels altres objectes confiscats en lloc segur habilitat a
este efecte fins a l’entrega al seu propietari/a o durant un termini màxim de quinze
dies. Si el/la propietari/a del gènere o objectes confiscats els reclamara abans del
termini de quinze dies citat, haurà d’abonar l’import de la sanció tipificada per a la
infracció comesa. Transcorreguts quinze dies des de la confiscació de l’objecte sense
que el seu propietari/a ho haja reclamat, es destruirà alçant l’oportuna acta a este
efecte o li’ls donarà el destí que siga adequat, podent fer entrega d’allò que s’ha
confiscat a institucions de beneficència, organitzacions no governamentals o qualsevol
altre centre o institució semblant sempre que això fòra possible.
Article 17. Usos prohibits en la via pública.
1. No estan permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus
elements:
a) Acampar en les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable
en estos espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats, o en
tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, excepte
autoritzacions per a llocs concrets. Es considera que s’exercix l’activitat
d’acampada per mitjà de caravana o autocaravana, quan es realitze en l’interior
de les mateixes actes propis de la vida quotidiana com ara dormir, menjar,
cuinar, etc., així com la permanència per temps superior a vint-i-quatre hores
en la mateixa zona d’estacionament.
b) Dormir de dia o de nit en els espais anteriors.
c) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents dels que estan
destinats.
d) Llavar-se o banyar-se persones o animals en fonts, estanys o semblants.
e) Abeurar o banyar animals en fonts, estanys o semblants.
f) Llavar roba en fonts, estanys o semblants.
g) Llavar, reparar, canviar l’oli o lubricants, o el greixatge de vehicles en la via o
espais públics.
h) Encadenar bicicletes i ciclomotors o qualsevol altre element al mobiliari urbà,
arbres, fanals, canalitzacions, etc.
2. Queda igualment 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, per mitjà d’insults,
burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres
conductes vexatòries. Queden especialment prohibides les conductes anteriorment
descrites quan tinguen com a objecte o es dirigisquen contra persones majors, menors
i persones amb discapacitats. En concret, es prohibixen les actituds d’assetjament
entre menors en l’espai públic. Seran especialment perseguides les conductes
d’agressió o assetjament a menors realitzades per grups de persones.
3. Queda prohibit transitar o romandre en els espais públics únicament amb banyador
o peça semblant, fora de les piscines o altres llocs on siga normal o habitual vestir esta
classe de roba.
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4. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, la policia local després de
formular la corresponent denúncia, retirarà i confiscarà cautelarment els materials o els
mitjans empleats. S’exercirà la custòdia dels objectes confiscats en lloc segur habilitat
a este efecte fins a l’entrega al seu propietari/a fins a un màxim de quinze dies. Si el/la
propietari/a del gènere o objectes confiscats els reclamara abans del termini citat,
haurà d’abonar l’import de la sanció tipificada per a la infracció comesa.
5. Quan es tracte d’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus
de vehicle, i la persona infractora no acredite la residència legal en territori espanyol, la
policia local fixarà provisionalment la quantia de la sanció i de no depositar-se el seu
import, es procedirà a la immobilització del vehicle o al seu trasllat al depòsit
municipal. Si la persona, després de ser avisada i denunciada, persistira en la seua
actitud i no abandonara el lloc serà denunciada per desobediència.
Article 18. Jardins i parcs.
1. Tots els ciutadans estan obligats a respectar la senyalització existent en els jardins i
parcs.
2. Els visitants dels jardins i parcs de la ciutat hauran de respectar les plantes i les
instal·lacions complementàries, evitar qualsevol classe de desperfectes i brutícies i
atendre les indicacions contingudes en els rètols i avisos i les que puguen formular els
agents de la Policia Local.
3. Està totalment prohibit en jardins i parcs:
a) Pujar als arbres, talar arbres o arbustos, sacsar-los, tallar les branques, fulls,
flors o fruits, danyar-los o rascar la corfa, tirar qualsevol classe de líquids,
encara que no siguen perjudicials, en les proximitats de l’arbre i tirar
desperdicis o residus.
b) Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en les branques
dels arbres.
c) Depositar o tirar material o objectes de qualsevol naturalesa (runes,
electrodomèstics, residus de jardineria i altres materials).
d) Extraure molsa, mata, pedres, arena, plantes o productes anàlegs.
e) Caçar, matar o maltractar pardals o altres animals.
f) Tirar papers o desperdicis fora de les papereres instal·lades i embrutar de totes
maneres els recintes.
g) Encendre o mantindre foc.
h) El joc amb balons i pilotes en els espais públics, si hi ha perjuí a tercers o
danys en els béns d’ús públic.
i) L’entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles de motor.
Article 19. Absentisme escolar.
1. Els pares, mares i tutors/es vetlaran perquè els menors d’edat a càrrec seu
assistisquen als centres educatius.
2. L’Ajuntament, en coordinació amb els centres educatius vetlarà perquè es
complisca l’obligatorietat de l’assistència dels menors als mateixos; instant als centres
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educatius perquè apliquen totes les mesures educatives previstes en la legislació
vigent.
3. Si realitzades les actuacions corresponents a cada centre educatiu, persistix
l’absentisme escolar, els Servicis Socials municipals efectuaran les intervencions
socioeducatives necessàries en el marc de la família.
4. Si el menor que realitza absentisme escolar és detectat per la Policia Local,
s’omplirà el protocol d’actuació establit a este efecte.
Article 20. Servicis d’urgència.
Es prohibix la realització de conductes que, directament o indirectament, obstaculitzen
el funcionament correcte dels servicis d’urgència, de titularitat pública, com ara el
requeriment sense causa justificada, i amb coneixement d’esta falta de causa, i la
mobilització dels servicis de policia local, bombers, assistència mèdica urgent i
semblants, l’obstaculització a la intervenció d’estos servicis, així com la falta de
col·laboració manifesta en l’execució de les instruccions donades a fi a la protecció de
persones i béns que no suposen risc per a la persona destinatària de les dites
instruccions.

Capítol II
Seguretat, comoditat i ornament
Article 21. Pintades.
1. Queda prohibit el pintat o grafisme en parets, fatxades, vies públiques, mobiliari
urbà, etc. Qui les realitze a més de ser multat/da haurà de pagar els gastos de
reposició corresponents.
2. L’Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjuí de la
imposició de les sancions corresponents.
3. Queden exclosos els murals artístics que es realitzen amb autorització de la
propietat o amb autorització municipal.
Article 22. Despreniment d’objectes.
1. Es prohibix col·locar testos, tests i qualsevol altre objecte penjat o sobre els balcons,
finestres o terrats, de manera que puguen desprendre’s sobre la via pública.
2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera
que el seu vertical caiga sempre dins del balcó o reposen sobre l’amplària del finestra i
seran ancorats o protegits per a evitar que puguen caure, en especial en casos de
pluja o vents forts.
3. El sancionarà el reg de les plantes col·locades en els edificis (finestres, balcons,
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etc.) quan esta operació produïsca abocaments a la via pública.
Article 23. Obstaculització del trànsit.
1. Queda prohibit tirar o depositar en la via pública qualsevol element o utensili que
puga impedir o dificultar el lliure trànsit.
2. Igualment queda prohibit l’ús de patins i monopatins per la vorera i la calçada,
excepte la utilització de patins per la vorera a velocitat del pas normal d’una persona,
així com la circulació de bicicletes per damunt de les voreres, excepte per la part a
elles destinada a carril-bici.
Article 24. Focs.
1. Queda prohibit deixar en els balcons, finestres i terrasses focs encesos i fer foc de
cap espècie.
2. Queda igualment prohibit fer foc de cap espècie en espais públics.
Article 25. Incendis.
Tot/a ciutadà/a té l’obligació en cas d’incendi urbà o forestal, d’avisar, o donar compte
immediat del sinistre a l’Ajuntament, indicant la situació de l’incendi, i tractar d’intentar
apagar-lo, si encara està en els seus començaments, fins que arriben els equips
d’extinció.
Article 26. Fums, emanacions i altres molèsties.
No està permés a cap/a veí/na molestar als altres, produint fums o altres emanacions
insalubres o incòmodes.
Article 27. Mobiliari urbà.
1. Seran sancionats/as els que per qualsevol concepte espatlaren, maltractaren, o
feren ús indegut d’alguna instal·lació municipal o mobiliari urbà, devent a més abonar
els gastos dels danys ocasionats.
2. Queda prohibit cobrir amb pintura, mostres, cartells, adhesius o anuncis les
nomenclatures dels carrers i places, la numeració de les cases, senyals de circulació,
fanals i qualsevol tipus de mobiliari urbà.
Article 28. Respecte a l’autoritat.
Igualment seran sancionats/as els que mostren menyspreu, desacatament o mal tracte
cap als agents de l’autoritat.
Article 29. Fatxades.
Tots els immobles hauran de tindre les fatxades, que donen a la via pública,
perfectament revocades i pintades, sent responsable d’això els seus propietaris/as.
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Article 30. Apilotament en vivendes.
1. El nombre màxim de persones que podran estar empadronades en una vivenda
serà el següent:
a)
b)
c)
d)

superfície útil de 50 metres quadrats: màxim 5 persones.
superfície útil de 90 metres quadrats: màxim 9 persones.
superfície útil de 110 metres quadrats: màxim 11 persones.
superfície útil de més de 110 metres quadrats: màxim 1 persona per cada 10
metres quadrats.

2. En cas d’incompliment de la prohibició, a més de la sanció corresponent a qui haja
sol·licitat l’alta en el padró, haurà de regularitzar-se la situació a instància de part o
d’ofici. En este últim cas es donarà de baixa a les persones empadronades més
recentment.
Capítol III
Ús de material pirotècnic
Article 31. Requisits.
L’ús de material pirotècnic amb qualsevol finalitat, només es podrà realitzar en els
termes que preveu la normativa legal aplicable per la qual es regula la manipulació i ús
de productes pirotècnics en la realització d’espectacles públics de focs artificials i previ
compliment dels requisits que en ella s’assenyalen, entre ells l’autorització governativa
i/o municipal, si és el cas, i la possessió del assegurança de responsabilitat civil
corresponent.
Article 32. Autorització.
El tir de focs d’artifici en xicoteta quantitat (traques, coets, etc.), bé siga en la via
pública o en terreny de propietat particular, haurà de comunicar-se a l’Ajuntament,
amb una antelació de quaranta-huit hores, sent el comunicant responsable dels
sinistres que ocorregueren.
Article 33. Horaris.
En el nucli urbà només es podran efectuar tirs d’artefactes pirotècnics, siga quin siga
la seua potència, entre les nou i les vint-i-tres hores. Excepcionalment i prèvia
l’autorització corresponent, es podrà disparar artefactes pirotècnics fora de l’horari
establit quan estos constituïsquen un mitjà d’avís a la població (cas d’espectacles
taurins per exemple) i sempre que es disparen aïlladament.
TITULE III
Tinença d’animals
Capítol I
Animals de companyia
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Article 34. Concepte.
Es consideren animals de companyia els que es crien i reproduïxen amb la finalitat de
viure amb les persones, amb fins educatius, socials o lúdics, sense cap activitat
lucrativa.
Article 35. Presència en la via pública
1. Cap gos podrà circular per la via pública si no va proveït de corretja o cadena i
acompanyat per persona responsable. Portarà boç quan la perillositat de l’animal o les
circumstàncies sanitàries així ho aconsellen.
2. Seran sancionats/des els/les propietaris/es d’animals que, estant sense companyia
de cap persona, es troben en situació de poder causar dany a les persones o a béns
públics o privats.
3. El/la propietari/a o posseïdor/a d’un animal haurà d’adoptar les mesures que estime
més adequades per a impedir que embrute les vies i els espais públics. En el cas dels
excrements, el propietari/a o posseïdor/a deurà, immediatament després de la seua
deposició, procedir a la seua arreplega utilitzant per a això una bossa o mitjà semblant.
Article 36. Animals abandonats.
Es considerarà animal abandonat o errant, aquell que no porte cap identificació
referent al seu origen o sobre el seu propietari/a, ni vaja acompanyat de cap persona.
En el dit supòsit l’Ajuntament es farà càrrec de l’animal i el retindrà fins que siga
recuperat, cedit, o si generara un problema de salut o perill públic, finalment sacrificat.
El termini mínim de retenció serà de vint dies.
Article 37. Molèsties veïnals.
Els/as propietaris/as d’animals de companyia que per qualsevol circumstància i d’una
manera freqüent, produïsquen molèsties al veïnat, sense que prenguen les mesures
oportunes per a evitar-ho, seran sancionats/des, i en cas de reincidència els animals
podran ser confiscats per l’autoritat municipal.
Article 38. Entrada d’animals en locals públics.
Queda absolutament prohibida l’entrada i permanència d’animals en qualsevol classe
de locals dedicats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació
d’aliments, així com en els locals d’espectacles públics, esportius i culturals. Els/les
titulars d’estos locals col·locaran en l’entrada i en lloc visible el senyal indicatiu de tal
prohibició. Esta prohibició no serà aplicable als gossos guia.
Article 39. Compliment d’obligacions legals.
Tot/a propietari/a d’animals, quan així ho establisca el seu règim de tinença, haurà
d’estar al dia en el compliment de les seues obligacions legals. L’incompliment d’esta
norma donarà lloc, a més de la imposició de la sanció corresponent, al decomís de
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l’animal i la seua posada a disposició de les autoritats competents. Els gastos que es
puguen ocasionar aniran a càrrec del/la propietari/a.
Capítol II
Animals potencialment perillosos
Article 40. Concepte.
1. Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, sent utilitzats com a
animals domèstics, de companyia o de vigilància, amb independència de la seua
agressivitat o de l’espècie o raça a què pertanguen, es troben almenys en algun dels
supòsits següents:
a) Animals que per les seues característiques tinguen capacitat de causar la mort
o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
b) Animals amb antecedents d’agressions o violència amb persones o altres
animals.
c) Animals ensinistrats en la defensa o atac.
d) Els gossos les característiques dels quals es corresponguen amb totes o la
majoria de què figuren en l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març,
pel qual es desenrotlla la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, llevat que es tracte de
gossos-guia o de gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres
oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació autonòmica o, si és el cas,
estatal, així com aquells gossos que es troben en fase d’instrucció per a
adquirir eixa condició:
a. Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat,
vigor i resistència.
b. Marcat caràcter i gran valor.
c. Pèl curt.
d. Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50
i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
e. Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes
musculoses i bombades. Mandíbules grans i forts, boca robusta, ampla i
profunda.
f. Coll ample, musculós i curt.
g. Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
h. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors
molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
2. En particular es consideren inclosos en esta categoria, els gossos que, sent de raça
pura o nascuts d’encreuaments interracials entre qualsevol d’estos i amb qualsevol
d’altres gossos, pertanguen a alguna de les races següents: bullmastiff, dòberman,
dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, american pitbull terrier, de
presa canari, de presa mallorquí, rottweiler, bull terrier, staffordshire bull terrier i tosa
inu japonés.
Article 41. Llicència municipal.
1. La tinença d’animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que
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exercisquen una activitat de comerç o ensinistrament en esta entitat local, requerirà la
prèvia obtenció de llicència municipal. La sol·licitud de llicència es presentarà en el
Registre General de l’Ajuntament, prèviament a l’adquisició, possessió o custòdia de
l’animal, llevat que la seua tinença fóra anterior a l’entrada en vigor de la present
Ordenança o en els supòsits de canvi de residència del seu responsable.
2. Junt amb la sol·licitud, en la que s’identificarà clarament a l’animal per a la tinença
de la qual es requerix la llicència, la persona interessada haurà de presentar la
següent documentació, en original o còpia compulsada:
a) DNI, passaport o targeta d’estranger del/la sol·licitant, quan es tracte de
persones físiques o empresaris individuals, o del/la representant legal, quan es
tracte de persones jurídiques.
b) Escriptura de poder de representació suficient, si s’actua en representació
d’una altra persona.
c) Escriptura de constitució d’entitat jurídica i NIF.
d) Declaració responsable davant de notari, autoritat judicial o administrativa de
no estar incapacitat/da per a proporcionar les cures necessàries a l’animal, així
com de no haver sigut sancionat/da per infraccions en matèria de tinença
d’animals.
e) Certificat de capacitació expedit o homologat per l’Administració Autonòmica,
en el cas d’ensinistradors/es.
f) Certificat de la declaració i registre com a Nucli Zoològic per l’Administració
Autonòmica, per a les persones titulars d’establiments dedicats a la cria o
venda d’animals, residències, escoles d’ensinistrament i la resta d’instal·lacions
per al manteniment temporal d’animals.
g) En el supòsit de persones, establiments o associacions dedicats a
l’ensinistrament, cria, venda, residència o manteniment temporal d’animals,
hauran d’aportar l’acreditació de la Llicència Municipal d’Activitat corresponent.
h) Localització dels locals o vivendes que hauran d’albergar als animals, amb
indicació de les mesures de seguretat adoptades.
i) Certificat d’antecedents penals.
j) Certificat d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals d’estes
característiques, expedit per psicòleg/a titulat/da, dins dels tres mesos anteriors
a la data de sol·licitud de la llicència.
k) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil amb
una cobertura no inferior a 120.202,42 euros, per la seua responsabilitat
derivada de danys causats per l’animal, encara que haja sigut cedit a un/a
tercer/a per a la seua atenció.
l) Si el/la sol·licitant està ja en possessió d’un animal, haurà d’aportar la fitxa o
document d’identificació reglamentària, la cartilla sanitària actualitzada,
certificat veterinari d’esterilització, si és el cas, i declaració responsable dels
antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals en què
haja incorregut.
3. Admesa la sol·licitud i a la vista de la documentació presentada, l’òrgan competent
per a resoldre podrà realitzar quantes diligències estime necessàries per a verificar el
compliment dels requisits, bé requerint a la persona interessada l’ampliació, millora o
aclariment de la documentació aportada, o bé sol·licitant informe o dictàmens als
tècnics o organismes competents en cada cas. Es comprovarà la idoneïtat i seguretat
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dels locals o vivendes que hauran d’albergar als animals, per mitjà de la supervisió
dels servicis tècnics de l’Ajuntament. El/la facultatiu/va competent consignarà els
resultats de la seua inspecció expedint un informe que descriga la situació de
l’immoble i, si és el cas, les mesures de seguretat que siga necessari adoptar en el
mateix i el termini per a la seua execució. Del dit informe es traslladarà al/la
interessat/a perquè execute les obres precises o adopte les mesures consignades en
l’informe tècnic, en el terme que en el mateix s’establisca, decretant-se la suspensió
del termini per a dictar la resolució fins que se certifique el seu compliment.
4. Correspon a l’alcaldia, a la vista de l’expedient tramitat, resoldre, de forma motivada,
sobre la concessió o denegació de la llicència. La dita resolució haurà de notificar-se a
la persona interessada en el termini màxim d’un mes, comptat des de la data en què la
sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l’Ajuntament. Cada llicència expedida
serà registrada i dotada d’un número identificador.
5. Si es denegara la llicència a un/a sol·licitant que estiguera en possessió d’un animal
potencialment perillós, en la mateixa resolució denegatòria s’acordarà la seua
obligació d’entregar-ho immediatament en depòsit en les instal·lacions d’arreplega
d’animals abandonats de que dispose l’Ajuntament. En el termini de quinze dies des
de la seua entrega, el/la responsable de l’animal haurà de comunicar de forma
expressa la persona o entitat, titular en tot cas de la llicència corresponent, a la que es
farà entrega de l’animal, previ abonament dels gastos que haja originat la seua atenció
i manteniment. Transcorregut el dit termini sense que el/la propietari/a efectue cap
comunicació, l’Ajuntament donarà a l’animal el tractament corresponent a un animal
abandonat.
Article 42. Registre.
1. Sense perjuí del funcionament d’altres registres o censos municipals d’animals de
companyia, l’Ajuntament disposarà d’un registre especial destinat a la inscripció de
tots els Animals Potencialment Perillosos que residisquen en este municipi.
2. Incumbix als/es titulars de les llicències regulades en l’article anterior, l’obligació de
sol·licitar la inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos municipal dels
animals que es troben davall la seua custòdia, dins dels quinze dies següents a la data
en què haja obtingut la corresponent llicència o bé, en idèntic termini, des que es
troben davall la seua custòdia animals d’obligada inscripció.
3. Així mateix, en el termini màxim de quinze dies, els/es responsables d’animals
inscrits en el Registre hauran de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o
per més de tres mesos, l’esterilització, malaltia o mort de l’animal, així com qualsevol
incidència ressenyable en relació amb el comportament o situació de l’animal, sense
perjuí que l’Administració, d’ofici, practique l’anotació de les circumstàncies que tinga
coneixement pels seus mitjans, per comunicació d’altres autoritats o per denúncia de
particulars.
4. En el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, que es classificarà per
espècies, es faran constar les dades següents:
a) Dades personals del/la tenidor/a: nom i cognoms o raó social, DNI o CIF,
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domicili, títol o activitat per la qual està en possessió de l’animal (propietari/a,
criador/a, tenidor/a, importador/a, etc.) i número de llicència i data d’expedició.
b) Dades identificadores de l’animal: tipus d’animal i raça, nom, data de
naixement, sexe, color, signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.),
codi d’identificació i zona d’aplicació, lloc habitual de residència i destí
(companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, maneig de bestiar, caça,
etc.).
c) Incidències: qualsevol incident produït per l’animal al llarg de la seua vida, ja
siguen declarats pel/la sol·licitant de la inscripció o coneguts per l’Ajuntament a
través d’autoritats administratives o judicials, o per denúncia de particulars.
Comunicacions presentades per les entitats organitzadores d’exposicions de
races canines sobre exclusió de l’animal per demostrar actituds agressives o
perilloses. Comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs, donació, robatori,
mort o pèrdua de l’animal, indicant, si és el cas, el nom del/la nou/va tenidor/a.
Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l’animal a una altra Comunitat
Autònoma, siga amb caràcter permanent o per període superior a 3 mesos.
Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat competent, que acredite, amb
periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o
trastorns que ho facen especialment perillós, amb indicació de l’autoritat que ho
expedix. Tipus d’ensinistrament rebut per l’animal i identificació
del/l’ensinistrador/a. L’esterilització de l’animal, amb indicació de si és
voluntària, a petició del/la titular o tenidor/a de l’animal, o obligatòria, amb
indicació de l’autoritat administrativa o judicial que va dictar el mandat o
resolució; així com el nom del/la veterinari/a què la va practicar. Mort de
l’animal, ja siga natural o per sacrifici certificat per veterinari/a o autoritat
competent, amb indicació, en ambdós casos, de les causes que la van
provocar. Amb la mort de l’animal es procedirà a tancar la seua fitxa del
Registre.
5. Totes les altes, baixes o incidències que s’inscriguen en el Registre Municipal, seran
immediatament comunicades al Registre Central informatitzat dependent de la
Comunitat Autònoma. Tot això sense perjuí que es notifiquen immediatament a les
autoritats administratives o judicials competents, qualsevol incidència o capítol de
violència que conste en el Registre per a la seua valoració i, si és el cas, adopció de
les mesures cautelars o preventives que s’estimen necessàries.
Article 43. Obligacions de propietaris/es, criadors/es o tenidors/es.
1. Els propietaris/es, criadors/es o tenidors/es tindran les següents obligacions
respecte dels animals que es troben davall la seua custòdia:
a) Mantindre en adequades condicions higienicosanitàries i amb les cures i
atencions necessaris d’acord amb les necessitats fisiològiques i
característiques pròpies de l’espècie o raça de l’animal.
b) Sotmetre’ls a reconeixement veterinari en dos ocasions dins dels deu dies
següents a una agressió a persones o altres animals, causant-los ferides de
mos.
c) El seu transport haurà d’efectuar-se de conformitat amb la normativa específica
sobre benestar animal, havent d’adoptar les mesures precautòries que les
circumstàncies aconsellen per a garantir la seguretat de les persones, béns i
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altres animals, durant els temps de transport i espera de càrrega i descàrrega.
d) Complir totes les normes de seguretat ciutadana, establides en la legislació
vigent i en particular les que a continuació es detallen, de manera que
garantisquen l’òptima convivència d’estos animals amb els sers humans i altres
animals i s’eviten molèsties a la població.
2. Els locals o vivendes que alberguen animals potencialment perillosos hauran de
reunir les mesures de seguretat necessàries, en la seua construcció i accés, per a
evitar que els animals puguen eixir sense la deguda vigilància dels seus responsables,
o bé que puguen accedir persones sense la presència i control d’estos. A este efecte
hauran d’estar degudament senyalitzats per mitjà d’un cartell ben visible en tots els
seus accessos, amb l’advertència que s’alberga un animal potencialment perillós,
indicant l’espècie i raça del mateix.
3. Els/as propietaris/es de dits immobles hauran de realitzar els treballs i obres
precisos per a mantindre en ells, en tot moment, les condicions imprescindibles de
seguretat adequades a l’espècie i raça dels animals, sent este requisit imprescindible
per a l’obtenció de les llicències administratives regulades en esta Ordenança.
4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics, que es
reduirà exclusivament els gossos, exigirà que la persona que els conduïsca i controle
porte amb si la llicència administrativa, havent de complir a més amb el següent:
a) Els animals hauran d’estar en tot moment proveïts de la seua corresponent
identificació.
b) Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de
longitud, així com un boç homologat i adequat per a la seua raça, no podent
portar més d’un d’estos gossos per persona.
c) En cap cas podran ser conduïts per menors d’edat.
d) S’haurà d’evitar que els animals s’aproximen a les persones a distància inferior
a un metre, excepte consentiment expresse d’aquells, i en tot cas, a les menors
de díhuit anys si estos no van acompanyats d’una persona adulta.
e) S’evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre contra les persones o
altres animals.
f) Es prohibix la presència i circulació d’estos animals en parcs i jardins públics,
així com als voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres
recreatius o esportius i en general en les zones públiques caracteritzades per
un trànsit intens de persones, entre les set i les vint-i-dos hores.
5. La resta d’animals perillosos no podrà circular pels espais públics.
TÍTOL IV
Protecció del medi ambient urbà
Capítol I
Conceptes generals
Article 44. Objecte.
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1. Este Títol té com a objecte la regulació de les activitats dirigides a la neteja dels
espais públics i arreplega de rebutjos i residus sòlids per a aconseguir les adequades
condicions de neteja i ornament urbans.
2. Es consideraran rebutjos i residus sòlids els produïts per activitats i situacions
domiciliàries, comercials i de servicis, sanitàries, de neteja urbana, industrials, obres
en edificis, abandó d’animals morts, mobles, efectes i vehicles i, en general, tots
aquells l’arreplega dels quals, transport i emmagatzemament o eliminació corresponga
a l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent.
Article 45. Prohibició d’embrutar la via pública.
1. Queda prohibit embrutar la via pública, a més de amb els rebutjos i residus
esmentats en l’article anterior, per mitjà de la realització de necessitats fisiològiques
com defecar, orinar o escopir o per mitjà de la deposició de qualsevol altre element o
substància.
2. Es prohibix sacsar des dels balcons i finestres estores, robes, tapissos o qualsevol
altre objecte així com realitzar abocaments a la via pública procedents d’agranar els
balcons, regar o podar les plantes que existiren en els mateixos.
3. Es prohibix abocar en les vies o espais públics, fora dels embornals, inclosos parcs,
jardins o escocells dels arbres, les aigües procedents de la neteja domiciliària o
qualsevol altres procedents d’altres menesters que no siguen netes, i tirar qualsevol
objecte que embrute la via pública.
Capítol II
Neteja de la xarxa viària i altres espais lliures
Article 46. Neteja de la xarxa viària pública.
La neteja de la xarxa viària pública i l’arreplega dels residus procedents de la mateixa
serà realitzada pel servici municipal competent.
Article 47. Neteja de vies particulars.
1. La neteja de les vies de domini particular haurà de dur-se a terme per la propietat,
seguint les directrius que dicte l’Ajuntament per a aconseguir uns nivells adequats.
2. També estan obligades les comunitats de propietaris o els que habiten l’immoble o
immobles limítrofs si és el cas a mantindre nets els patis de llums, patis d'illa o
qualssevols altres zones comuns d’acord amb les seues normes estatutàries o acords
presos a este efecte.
Capítol III
Mesures respecte a determinades activitats
Article 48. Quioscos o parades autoritzats/des en la via pública.
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1. Els que estiguen al capdavant de quioscos o parades autoritzats/des en la via
pública estan obligats a mantindre net l’espai en què desenrotllen la seua comesa i les
seues proximitats durant l’horari en què realitzen la seua activitat i a deixar-lo en el
mateix estat, una vegada finalitzada esta.
2. La mateixa obligació incumbix als/es amos/es de cafés, bars i establiments anàlegs
quant a la superfície de via o espai lliure públic que s’ocupe amb taules, cadires, etc.,
així com a la vorera corresponent a la longitud de la seua fatxada.
3. Els/es titulars dels establiments, quioscos o llocs, així com els concessionaris
d’expenedories de tabacs i loteries, hauran d’instal·lar pel seu compte i càrrec les
papereres necessàries i efectuar l’arreplega dels residus acumulats en les mateixes.
Article 49. Càrrega i descàrrega.
1. Acabada la càrrega i descàrrega de qualsevol vehicle, es procedirà a netejar les
voreres i calçades que hagueren sigut embrutades durant l’operació, retirant de la via
pública els residus abocats.
2. Estan obligats al compliment d’este precepte els/es titulars dels vehicles i,
subsidiàriament, els/es titulars dels establiments o finques en què haja sigut efectuada
la càrrega o descàrrega.
Article 50. Neteja d’espais ocupats per vehicles.
1. El personal d’establiments o indústries que utilitzen per al seu servici vehicles de
tracció mecànica i els estacionen habitualment en la via pública, haurà de netejar
degudament i amb la freqüència necessària l’espai ocupat pels mateixos.
2. Este precepte és també aplicable als espais reservats per a l’estacionament de
camions i autocars, sent responsables de la infracció els seus propietaris/es.
Article 51. Brutícia provocada per vehicles de càrrega.
Els/es propietaris/es i conductors de vehicles que transporten terres, runes, materials
pulverulents, àrids, formigó, cartons, papers o qualsevol altra matèria semblant hauran
de prendre quantes mesures siguen necessàries per a cobrir tals materials durant el
transport i evitar que, a causa de la seua naturalesa o per efecte de la velocitat del
vehicle o del vent, caiguen sobre la via pública aigua, pols o part dels materials
transportats.
Capítol IV
Neteja d’edificacions
Article 52. Neteja d’edificacions.
1. La propietat de les finques, vivendes i establiments està obligada a mantindre en
constant estat de neteja les diferents parts dels immobles que siguen visibles des de la
via pública de tal manera que s’aconseguisca una uniformitat en la seua estètica,
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d’acord amb el seu entorn urbà.
2. Es prohibix l’estés o exposició de robes en els balcons, finestres, baranes, terrasses
exteriors o paràmetres d’edificis situats cap a la via pública o quan siguen visibles des
d’esta, a excepció d’estenedors, que podran utilitzar-se en edificacions amb Protecció
Integral, sempre que es realitzen amb perfils metàl·lics lleugers col·locats sobre la
barana del balcó.
Article 53. Neteja d’establiments comercials.
Quan es realitze la neteja d’aparadors, portes, marquesines, tendals o cortines dels
establiments comercials s’adoptaran les degudes precaucions per a no causar
molèsties als/es transeünts/es ni embrutar la via pública, i si, no obstant això, esta fòra
embrutada, els/es amos/es de l’establiment estan obligats/des a la seua neteja, retirant
els residus resultants.
Capítol V
Retirada de residus sòlids
Article 54. Arreplega de residus.
1. L’arreplega de residus sòlids serà fixada per l’Ajuntament amb la freqüència i horari
que es considere oportuns, donant la publicitat necessària per a coneixement dels
veïns.
2. Queda prohibit incomplir els horaris establits per a l’arreplega de residus.
Article 55. Recepció de residus sòlids.
1. De la recepció dels residus sòlids es farà càrrec el personal dedicat a la mateixa, i
qui els entregue a qualsevol altra persona física o jurídica que no tinga la corresponent
concessió o autorització municipal haurà de respondre solidàriament amb esta pels
perjuís que pogueren produir-se per causa d’aquells, independentment de les sancions
a què haguera lloc. En cap cas, ni davall cap pretext, han d’entregar-se els residus al
personal encarregat de l’agranat i reg dels carrers.
2. Cap persona física o jurídica podrà dedicar-se a l’arreplega, transport i aprofitament
dels residus sòlids, qualsevol que siga la seua naturalesa, sense la prèvia concessió o
autorització municipal.
Article 56. Residus perillosos.
Quan els residus sòlids per la seua naturalesa pogueren presentar característiques
que els facen tòxics o perillosos, s’exigirà al/la productor/a o posseïdor/a dels
mateixos, que, prèviament a la seua arreplega, realitze un tractament per a eliminar o
reduir en la mesura que es puga estes característiques o que els transferisca a gestor
autoritzat de residus perillosos.
Capítol VI
Residus domiciliaris
22

Article 57. Concepte.
1. S’entén per residus domiciliaris els que procedixen de la normal activitat domèstica
així com els produïts en establiments comercials que per la seua naturalesa i volum
són assimilables als anteriors.
2. L’Ajuntament disposarà que en tot el nucli urbà s’ubiquen contenidors per a
l’arreplega selectiva de residus com a cartó, envasos lleugers, vidre, etc.
Article 58. Forma d’entrega.
La presentació dels residus domiciliaris es farà obligatòriament en el tipus de recipient
normalitzat que, en cada cas, assenyale l’Ajuntament, d’acord amb la naturalesa dels
residus, les característiques del sector o via pública i amb la planificació realitzada per
a l’arreplega i transport pel servici municipal competent. En qualsevol cas per als
residus urbans s’utilitzaran bosses tancades de fem.
Article 59. Forma d’arreplega.
1. L’arreplega dels residus, en les zones on no existisquen recipients normalitzats,
s’efectuarà pels operaris encarregats de la mateixa, a partir de la porta de la finca o
establiment comercial.
2. En les zones en què existisquen recipients normalitzats els/es veïns/es depositaran
en ells els residus i el personal del vehicle col·lector buidarà el contingut dels recipients
en el camió i els depositarà buits on es trobaven, no corresponent-li, per tant, cap
manipulació dels residus ni dels recipients dins de cap finca de propietat pública o
privada.
3. En els carrers on no puga entrar el camió, l’Ajuntament designarà el lloc d’arreplega.
Article 60. Arreplegues excepcionals.
Si una entitat, pública o privada, tinguera per qualsevol causa que desprendre’s de
residus sòlids en quantitats majors a què constituïxen la producció diària normal i no
de forma freqüent, no podrà presentar-los conjuntament amb els residus habituals. En
estos casos, l’entitat podrà ser autoritzada al transport dels residus amb els seus
propis mitjans als punts de transformació o eliminació que indique el servici municipal
competent, o bé podrà sol·licitar la seua retirada al mencionat servici. En ambdós
casos l’Ajuntament passarà el corresponent càrrec i, a més, en el segon cas, ho
augmentarà amb el corresponent al transport als centres d’eliminació o transformació
de residus.
Capítol VII
Residus industrials
Article 61. Requisits d’entrega.
Qui produïsca, posseïsca o gestione residus industrials especials tindrà l’obligació
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d’adoptar quantes mesures siguen necessàries per a assegurar que el transport,
tractament, eliminació o, si és el cas, aprofitament dels mateixos es realitze sense risc
per a les persones. En conseqüència, estos residus hauran de ser depositats en
abocadors autoritzats, sent els/es productors/es, posseïdors/es o gestors/es de tals
residus els/es únics/ques responsables dels possibles danys o perjuís que els
mateixos puguen ocasionar, en funció del moment en què tals danys es produïsquen.
Article 62. Concepte.
Seran considerats residus industrials especials aquells que per la seua
característiques no puguen ser classificats com inerts o assimilables als residus
urbans i en general els que presenten un risc potencial per a la salut pública o el medi
ambient.
Article 63. Registre.
Els/es productors/es o posseïdors/es de residus industrials, qualsevol que siga la seua
naturalesa, portaran un registre en què es farà constar diàriament l’origen, quantitat i
característiques dels mateixos, així com la forma d’eliminació o aprofitament i lloc
d’abocament. El dit registre podrà ser examinat en tot moment pel personal municipal
acreditat per a això, alçant acta de la inspecció realitzada.
Article 64. Depòsits especials.
1. Quan els residus industrials siguen inicialment tòxics o perillosos o puguen resultar
de tal condició pel transcurs del temps, només podran ser depositats en instal·lacions
especials que asseguren la seua destrucció o innocuïtat.
2. El transport dels rebutjos o residus sòlids industrials podrà efectuar-se per aquells
que compten amb l’oportuna i específica llicència per mitjà de vehicles especialment
preparats per a evitar tot risc.
Capítol VIII
Residus especials
Article 65. Runes i materials d’obres.
1. Amb caràcter general, es prohibix depositar en la via pública qualsevol classe de
runes o rebutjos procedents d’obres de construcció i remodelació d’edificis o d’obres
realitzades en l’interior dels mateixos, siga en la totalitat o en alguna de les vivendes.
2. Queda prohibit depositar en els recipients normalitzats destinats a residus
domiciliaris les runes procedents de qualsevol classe d’obres.
3. En les obres on es produïsquen quantitats de runes superiors a un metre cúbic
hauran d’utilitzar-se, per al seu emmagatzemament en la via pública, contenidors
adequats, emparats per la corresponent autorització.
4. Igualment queda prohibit emmagatzemar en la via pública, fora dels límits de la
tanca protectora de les obres, material de construcció: arena, rajoles, ciment, etc.
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Article 66. Autorització municipal.
1. Els residus i materials de l’article anterior només podran emmagatzemar-se en la via
pública, amb l’autorització prèvia, amb els requisits i condicions que assenyale
l’Ajuntament.
2. La col·locació de contenidors requerirà autorització municipal.
3. Els contenidors han d’estar dotats dels dispositius adequats que permeten
mantindre coberts quan no siguen utilitzats, per a preservar l’ornament urbà i evitar
que altres persones tiren en aquells fems domiciliaris o altres matèries.
4. Quan els contenidors es troben plens de runes es procedirà, en termini no superior
a vint-i-quatre hores, a la seua retirada i substitució per altres buits. A estos efectes els
materials depositats no podran sobrepassar en cap cas el pla delimitat per les arestes
superiors del contenidor, estant prohibit l’ús de suplements o afegits per a augmentar
la capacitat del recipient.
5. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà retirar el contenidor, que una vegada buit
quedarà en depòsit, amb el pagament previ dels gastos a què ascendix la retirada,
transport i abocament.
Article 67. Mobles i efectes.
1. Queda prohibit depositar, en els espais públics, mobles, efectes i objectes inútils
perquè siguen retirats pels camions col·lectors de l’arreplega domiciliària.
2. Les persones que desitgen desprendre’s de tals elements ho sol·licitaran al Servici
Municipal competent. L’Ajuntament destinarà uns dies i hores determinats perquè
s’efectue l’arreplega.
Capítol IX
Vehicles abandonats
Article 68. Abandó de vehicles.
1. L’abandó de vehicles tipificats en l’article 86 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de
2 de març, que els convertisca en residus urbans serà sancionat d’acord amb la
normativa de residus.
2. No obstant això es podrà eximir de responsabilitat qui cedisca el vehicle a gestors
autoritzats o l'entregue a l’Ajuntament per al seu tractament com a residu.
3. Els que voluntàriament vullguen desprendre’s d’un vehicle poden cedir-lo a
l’Ajuntament aportant la documentació necessària, per a poder realitzar els tràmits
administratius necessaris per a l’entrega del vehicle al Gestor de Residus, el qual
procedirà a la descontaminació i destrucció del vehicle, així com donar-lo de baixa en
la Direcció provincial de Trànsit, fent-se càrrec dels gastos d’arreplega i transport que
s’ocasionen.
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Article 69. Excepcions.
S’exclouen de la consideració d’abandonats aquells vehicles sobre els quals recaiga
orde o manament judicial, conegut per l’Ajuntament, perquè romanguen en la mateixa
situació, encara que l’autoritat municipal podrà demanar l’adopció de les mesures
pertinents amb vista a l’ornament urbà.
Article 70. Gastos.
En tot cas, els/es propietaris/es dels vehicles o les seues restes hauran de suportar els
gastos d’arreplega, transport i depòsit l’abonament dels quals serà previ en els
supòsits en què opten per fer-se càrrec d’aquells.

Capítol X
Animals morts
Article 71. Prohibició d’abandó.
1. Es prohibix l’abandó de cadàvers d’animals de tota espècie, sobre qualsevol classe
de terrenys, i també la seua inhumació en terrenys de propietat pública.
2. La sanció per incompliment d’esta norma serà independent de les responsabilitats
que estiguen previstes en la normativa d’orde sanitari.
Article 72. Servici d’arreplega.
1. Les persones que necessiten desprendre’s d’animals morts ho faran a través del
servici municipal competent, que procedirà a la seua arreplega, transport i eliminació.
2. Este servici municipal serà gratuït quan es tracte d’animals domèstics en règim de
convivència o captivitat, si es referix a un sol exemplar i la prestació del servici se
sol·licita de manera aïllada i esporàdica.
3. El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable en el cas d’explotacions
ramaderes o industrials, ni en el supòsit d’equins.
Article 73. Comunicació de la baixa.
L’eliminació d’animals morts no eximix, en cap cas, als/es propietaris/es de l’obligació
de comunicar la baixa de l’animal i les causes de la seua mort quan així vinga establit
en ordenances o reglaments municipals o disposicions legals vigents.
Capítol XI
Residus clínics
Article 74. Concepte.
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A l’efecte d’esta Ordenança es consideraran residus clínics:
a) Els procedents d’embenats, gases, cotó, xeringues, restes de medicaments o
els seus envasos, tubs d’assaig, etc.
b) Els assimilables a residus domiciliaris, com ara restes de menjar, fems
procedents de la neteja i embalatges.
c) En general, tot residu que es produïsca en clíniques, sanatoris, hospitals,
laboratoris i la resta d’establiments sanitaris de caràcter anàleg.
Article 75. Forma d’entrega.
1. Els residus procedents de centres sanitaris han d’estar degudament envasats i
tancats, utilitzant per a això recipients normalitzats. Els residus procedents de
quiròfans, cures, etc., estaran separats dels de menjadors, bars, cafeteries, etc., a fi
d’evitar contagis o infeccions.
2. Si l’entrega de residus clínics es fa a persona física o jurídica que no posseïsca la
deguda autorització, el productor respondrà solidàriament amb el receptor de
qualsevol dany que es produïsca a causa d’aquells i de les sancions que procedisca
imposar.
Capítol XII
Tractament de residus
Article 76. Tractament.
1. Els depòsits o abocadors per a l’eliminació de residus sòlids urbans són de
competència municipal, i quant a la seua situació, instal·lació, forma d’abocament i
funcionament es complirà quant disposen les disposicions vigents sobre esta matèria.
2. Tot abocador que no complisca amb el que establix el punt anterior serà considerat
clandestí i immediatament clausurat, sense perjuí de les sancions previstes i de les
responsabilitats a què haguera lloc.
3. Les instal·lacions industrials per a l’eliminació o aprofitament dels residus estaran al
que disposen les lleis vigents en la matèria.
TITULE V
“Casals” i festes de barris
Capítol I
“Casals”
Article 77. Definició.
A l’efecte d’esta ordenança, s’entén com “Casal” qualsevol local situat en el nucli urbà,
on normalment es reunisquen diverses persones, generalment amb motiu de les festes
patronals, principalment amb fins d’oci, culturals, recreatius o gastronòmics, sense
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ànim de lucre, a qualsevol hora del dia, encara que principalment a les nits.
Article 78. Inscripció municipal.
1. Sense perjuí del dret de reunió a què fa referència la Constitució Espanyola i l’article
2 de la Llei Orgànica 9/83, els “casals” hauran d’estar inscrits en un Registre Municipal.
2. La inscripció en este Registre s’haurà de sol·licitar per persona major d’edat,
acompanyada de:
a) Relació d’usuaris/es del local, amb autorització paterna en cas de ser menors
d’edat.
b) Designació d’un/a representant del “casal”, que haurà de ser major d’edat.
c) Contracte d’arrendament on es permeta eixe ús del local o bé autorització
expressa de la propietat, o en el cas que el/la sol·licitant siga el/la propietari/a
del local, declaració responsable del propietari autoritzant eixe ús.
La inscripció en el Registre no suposa, de cap manera, la concessió de llicència
d’activitat, però sí que és un requisit per a l’obertura del “casal”. La falta d’inscripció
serà sancionable d’acord amb el que disposa esta Ordenança.
Després de la inscripció en el Registre, un tècnic municipal girarà visita d’inspecció per
a acreditar que es complixen les condicions mínimes exigibles d’habitabilitat i
seguretat, indicant així mateix l’aforament del local.
3. Hauran de complir-se les següents mesures de seguretat:
a)
b)
c)
d)

Els locals no han de contindre materials altament inflamables.
El seu aforament màxim serà d’una persona per metre quadrat.
Les portes i eixides hauran de mantindre’s lliures de qualsevol obstacle.
El local haurà de reunir les condicions mínimes de seguretat i higiene en relació
amb l’activitat a desenrotllar, i com a mínim disposarà d’una estructura estable,
de neteja, aigua potable i electricitat pròpia.

4. La responsabilitat serà exclusiva de la propietat de l’immoble en el cas que cedisca
l’ús del mateix sense que complisca les condicions establides.
5. Una vegada inscrit el “casal”, i amb l’informe favorable del tècnic municipal,
l’Ajuntament expedirà una targeta en què constarà el número de registre, nom del
casal, ubicació, persona responsable i aforament del local. La targeta haurà d’estar
exposada en el local en lloc fàcilment visible.
Article 79. Molèsties al veïnat.
1. Els/les usuaris/es dels “casals” evitaran molèsties al veïnat, no havent de transmetre
a este més volum sonor del normal en qualsevol vivenda, principalment en horari
nocturn, havent de respectar la normativa aplicable en matèria de contaminació
acústica i qualitat ambiental.
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2. Així mateix evitaran concentrar-se en eixes hores nocturnes en el carrer, pertorbant
el descans del veïnat.
3. Hauran de complir-se les ordenances municipals i la resta de normativa d’aplicació
quant a neteja, ornament, horari i comportament cívic.
4. La responsabilitat derivada del procediment sancionador serà compatible amb
l’exigència al/la infractor/a de la reposició de la situació alterada al seu estat originari,
així com amb la indemnització pels danys i perjuís causats.
Article 80. Horari.
1. Fora de la setmana de Fira, els aparells de megafonia, i en general, els aparells
susceptibles de produir sorolls i molèsties, hauran de deixar de funcionar a la 1.00 h.
els divendres, dissabtes i vespres de festius i a les 22.00 h. la resta de dies. No
obstant això, en cap moment es podran superar els decibels màxims establits
legalment.
2. La Policia Local controlarà que els “casals” els integrants dels quals siguen menors
d’edat no es troben ocupats pels mateixos durant l’horari escolar. En cas de detectar
algun menor, la Policia Local omplirà el protocol d’actuació establit a este efecte.
Article 81. Altres prohibicions.
1. En estos locals estarà prohibida la venda de begudes o aliments.
2. En tot cas, no es permetrà la venda, dispensació i subministrament, gratuït o no, de
qualsevol tipus de begudes alcohòliques i/o tabac a menors de 18 anys.
3.El incompliment d’alguna de les condicions anteriors donarà lloc a les diligències
pertinents i la comunicació a l’alcaldia per a la tramitació de la sanció corresponent,
inclòs el tancament del local.
Article 82. Dels “casals” en festes patronals.
Durant la celebració de les festes patronals de la Fira d’Onda, i a fi de no produir
molèsties al veïnat, per a mantindre en condicions de salubritat i seguretat els
tradicionals llocs de reunió i la via pública, i perquè, en definitiva, les festes es
desenrotllen en perfecta convivència i sense cap incident, s’hauran de respectar, a
més de les contingudes en este Capítol, les normes següents:
1. Haurà de mantindre’s neta la via pública en la zona d’influència dels locals. En este
sentit es recomana disposar d’un recipient o bidó visible per a depositar els gots i la
resta d’objectes d’usar i tirar en la porta del local, sense que produïsca molèsties a la
via pública i que siga fàcilment limpiable.
2. Els aparells de megafonia, i en general, els aparells susceptibles de produir sorolls i
molèsties, hauran de deixar de funcionar en l’horari que es fixarà per ban de l’Alcaldia
abans de l’inici de la setmana de Fira.
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3. No es permetrà la ubicació en l’exterior dels locals d’aparells de megafonia,
reproductors de so o de qualsevol altre aparell susceptible de produir un nivell sonor
superior a l’ordinari. Exceptuant la celebració de balls, revetles o altres actes
semblants autoritzats per l’Ajuntament.
4. No es podrà cuinar en l’exterior dels “casals” quan es causen molèsties a vianants o
veïns.
Article 83. Responsables.
Seran responsables:
1. La persona que figure com a responsable en el Registre, llevat que la persona que
cause la pertorbació estiguera identificada, i en este cas la responsabilitat recauria
sobre ella.
2. En cas d’incompliment de l’obligació del Registre, seran responsables els titulars de
l’immoble.
Article 84. Mesures cautelars.
1. L’òrgan competent per a resoldre l’expedient sancionador podrà ordenar el
tancament provisional del “casal” quan la font pertorbadora origine nivells de recepció,
en persones limítrofs o veïnes pròximes, superiors als nivells establits legalment o bé
produïsca molèsties manifestes i reiterades als veïns.
2. Durant la setmana de Fira, la Policia Local podrà precintar cautelarment aquells
“casals” que no complisquen amb els requisits exigits per esta ordenança o realitzen
activitats que excedisquen de les pròpies d’un “casal”, o quan el nivell d’impacte pels
sorolls transmesos en les edificacions limítrofs o pròximes, supere els límits imposats
per la normativa vigent.
Article 85. Comunitats de propietaris/es.
De les sancions imposades es donarà compte a les comunitats de propietaris/as, quan
el local afectat pertanga a una d’elles, perquè en prenguen coneixement i als efectes
previstos en l’article 7.2 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
Capítol II
Festes de barris
Article 86. Festes de barris.
A fi de compaginar l’activitat festiva amb el desenrotllament normal de la convivència
diària de la resta de les ciutadania d’Onda, es regula esta matèria de la forma que es
conté en els articles següents.
Article 87. Autoritzacions.
La documentació necessària per a l’obtenció dels permisos per a la celebració de
30

“bous de carrer” i qualsevol altra activitat festiva, haurà de presentar-se en
l’Ajuntament amb almenys un mes d’antelació a la celebració del festeig.
Article 88. Megafonia.
El servici de megafonia funcionarà en el barri des del dia de començament de les
festes i fins a la seua finalització. Estant en funcionament amb moderació durant el
transcurs de les mateixes, sempre amb respecte a la convivència veïnal i per als
avisos que s’hagen de realitzar.
Article 89. Tancament de vies públiques.
Les vies públiques només romandran totalment tancades durant l’horari taurí. Entre les
sessions de vesprada i nit almenys s’obrirà una de les barreres, comunicant-lo al
veïnat, perquè puguen entrar i eixir els cotxes de les places de garatges i guals. A la
finalització dels festejos taurins s’obriran les barreres suficients per a permetre el pas
fluid de vehicles i permetre l’entrada i eixida del veïnat a les seues cases. Per a
qualsevol altra activitat, igual que per a la instal·lació de barreres, que precise tancar
carrers (escenaris, parcs infantils,...) es comunicarà per escrit a l’Ajuntament amb la
documentació per als permisos i es coordinaran els horaris amb la policia local.
Article 90. Materials.
L’Ajuntament és el propietari dels materials que cedix per al seu bon ús als barris, que
es comprometran a tornar-los una vegada acabades les festes i com a màxim als deu
dies de la seua finalització llevat que per, necessitats immediates d’un altre barri
hagueren de tornar-se amb major promptitud. El transport dels materials i
condicionament del recinte taurí correspon a la comissió de festes del barri que serà
serà responsable del material davant de l’Ajuntament.
Article 91. Requisits.
Les festes dels barris hauran de complir els requisits següents:
a) El barri contractarà una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que
cobrisca de la possibles responsabilitats per danys en les persones i béns,
produïts com a conseqüència de la realització de les activitats festives que no
foren els “bous en carrer”.
b) Finalitzades les festes, el barri ha de recuperar el seu aspecte normal. Per això
hauran de llevar-se, en el termini de quinze dies des de la finalització dels
festejos, els adorns (banderoles, gallardets,...) que durant eixa setmana
romanen penjats i que pel pas del temps produïxen una imatge degradant.
c) En els festejos taurins tradicionals no es permet la participació de menors de
setze anys, ni de persones que mostren falta de condicions físiques que,
únicament, podran acudir com a espectadors, per a intervindre en el festeig
taurí tradicional. Donada la presència de menors en estos festejos, els barris
hauran de prendre les mesures necessàries, per a evitar l’incompliment, com
són: avisar repetidament per la megafonia del mateix la prohibició, col·locar en
cada entrada al recinte un cartell avisant de la mateixa, sol·licitar una reunió
amb la Policia Local i Guàrdia Civil a fi de marcar el protocol d’actuació que
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s’ha de seguir en cas de resistència d’algun participant a complir les
condicions, o d’algun contratemps que puga ocórrer.
TÍTOL VI
Règim sancionador
Capítol I
Generalitats
Article 92. Disposicions generals.
1. Les accions o omissions que infringisquen allò que s’ha previngut en esta
Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjuí de
l’exigible en via penal o civil.
2. Els fets manifestats per la policia local en la denúncia o acta de confiscació que
s'alce a conseqüència d’una infracció observada gaudixen de presumpció de veracitat
d’acord amb el que establix l’article 137 de la Llei 30/1992, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l’article 17 del Reial
Decret 1398/1993, del Reglament del Procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora de l’Administració.
Capítol II
Infraccions
Article 93. Infraccions.
1. Les infraccions es classifiquen en: lleus, greus i molt greus.
2. Seran qualificades com a infraccions lleus totes aquelles conductes que
constituïsquen l’incompliment de les normes contingudes en els diferents títols d’esta
Ordenança quan no concórrega cap de les circumstàncies agreujants a què es referix
l’article següent.
3. Seran qualificades com a infraccions greus totes aquelles conductes que
constituïsquen l’incompliment de les normes contingudes en els diferents títols d’esta
Ordenança quan concórrega alguna de les circumstàncies agreujants a què referix
l’article següent.
4. Seran qualificades com a infraccions molt greus totes aquelles conductes que
constituïsquen l’incompliment de les normes contingudes en els diferents títols d’esta
Ordenança quan hi haja reincidència en infracció greu o concórrega més d’una de les
circumstàncies agreujants a què referix l’article següent.
Article 94. Agreujants.
1. La consideració de la infracció com greu o molt greu, dependrà de la concurrència
de les circumstàncies agreujants que a continuació de transcriuen:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

El risc de dany a la salut de les persones.
El risc d’incomoditat per a les persones.
El risc de perill per a les persones.
La producció de danys materials en els béns que es vegen afectats.
El nombre de persones perjudicades.
La conducta dolosa o culpable de l’autor/a.
La reincidència o reiteració.
La intensitat en la pertorbació ocasionada o causada.
El menyspreu i/o maltractament cap als/es agents de l’autoritat.
La gravetat i naturalesa de la infracció i dels danys causats.
La transcendència social del fet.
El benefici econòmic derivat de l’activitat infractora.
La zona de comissió de la infracció.
L’obstaculització de la labor inspectora, així com el grau d’incompliment de les
mesures d’autocontrol.
o) Els obstacles, traves o impediments que limiten o dificulten la llibertat de
moviments, l’accés, l’estada i la circulació de les persones en situació de
limitació o mobilitat reduïda.
2. La concurrència d’agreujants motivarà l’aplicació de la sanció en els graus
superiors.
Article 95. Reincidència.
S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comés en el termini d’un any més d’una
infracció d’esta Ordenança i així ha sigut declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Article 96. Atenuants.
1. Seran circumstàncies atenuants:
a) La falta d’intencionalitat.
b) La correcció voluntària de la conducta infractora.
c) La reparació del dany causat.
2. La concurrència d’atenuants motivarà l’aplicació de la sanció en els graus inferiors.
Article 97. Prescripció.
Les infraccions prescriuran, des del dia de la seua comissió:
a) Als tres anys les molt greus.
b) Als dos anys les greus.
c) Als sis mesos les lleus.
Capítol III
Sancions
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Article 98. Sancions.
1. De conformitat amb el que establix l’article 141 de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, les multes per infracció
d’esta Ordenança tindran les quanties següents:
a) Infraccions lleus: multa de fins a 750,00 €.
b) Infraccions greus: multa de 750,01 fins a 1.500,00 €.
c) Infraccions molt greus: multa de 1.500,01 fins a 3.000,00 €.
2. Les sancions establides per a les infraccions es graduaran segons l’escala següent:
a) Infraccions lleus:
1.
2.
3.

Mínim: de 50,00 fins a 150,00 €
Mig: de 150,01 fins a 500,00 €
Máximo: de 500,01 fins a 750,00 €

b) Infraccions greus:
1.
2.
3.

Mínim: de 750,01 fins a 1.000,00 €
Mig: de 1.000,01 fins a 1.250,00 €
Máximo: de 1.250,01 fins a 1.500,00 €

c) Infraccions molt greus:
1.
2.
3.

Mínim: de 1.500,01 fins a 2.000,00 €
Mig: de 2.000,01 fins a 2.500,00 €
Máximo: de 2.500,01 fins a 3.000,00 €

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 sanció en matèria de “casals” podrà comportar el tancament dels mateixos. Esta
tindrà caràcter temporal i la seua duració serà la següent:
1.
2.
3.

Primer tancament: 1 mes.
Segon tancament: 3 mesos.
Ulteriors tancaments: 1 any.

Article 99. Treballs per a la comunitat.
1. En el cas de les faltes lleus l’Ajuntament podrà atenuar l’import de la sanció
imposada, reduint-la a 10 euros en el cas que l’infractor/a, o els pares o tutors en el
cas dels menors d’edat, sol·liciten voluntàriament la realització de treballs en benefici
de la comunitat durant el tràmit d’audiència, a fi de reparar, en la mesura que siga
possible, els danys causats com a conseqüència de la conducta incívica.
2. Les hores de treball en benefici de la comunitat es realitzaran abans de l’adopció de
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la resolució sancionadora. El termini per a resoldre s’interromprà durant el període de
realització dels treballs.
3. En cap cas els treballs en benefici de la comunitat afectaran la indemnització que
han de pagar els/as infractors/as pels possibles danys causats.
Article 100. Prescripció.
Les sancions prescriuran, des de l’endemà de la seua fermesa:
a) Als tres anys, les molt greus.
b) Als dos anys, les greus.
c) A l’any, les lleus.
Article 101. Sancions per damunt del límit municipal.
Quan, per raó de la infracció detectada, de la matèria o per la repercussió dels fets
l’Ajuntament observara que ha de ser imposada una multa la quantia de la qual
excedisca de la seua competència, comunicarà i traslladarà de l’expedient a
l’Administració de l’Estat o Autonòmica competent perquè procedisca a instruir i
sancionar d’acord amb la gravetat dels fets.
Capítol IV
Procediment sancionador
Article 102. Procediment.
El procediment sancionador serà l’establit en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, desenrotllat pel Reial Decret 1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 103. Responsables.
1. Seran responsables directes de les infraccions a esta Ordenança els seus autors/es
materials.
2. Seran igualment responsables els que col·laboren en l’espai públic amb qui realitza
les activitats o presta els servicis no autoritzats, amb accions com vigilar i alertar sobre
la presència dels agents de l’autoritat.
3. Quan una persona major de catorze anys i menor de díhuit vulnere esta Ordenança
se li exigirà la responsabilitat directament i es notificaran les actuacions als seus pares
o tutors. Quan es tracte de danys als servicis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics aquells respondran subsidiàriament. Quan el
responsable siga menor de catorze anys es traslladarà al Jutjat de Menors i als
Servicis Socials municipals en el primer cas per ser inimputable s’exigirà la
responsabilitat subsidiària dels pares o tutors en el segon.
Article 104. Mesures cautelars.
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La policia local podrà, en tot cas, decomissar els utensilis i el gènere objecte de la
infracció o que van servir, directament o indirectament, per a la comissió d’aquella, així
com els diners, els fruits o els productes obtinguts amb l’activitat infractora, els quals
quedaran sota la custòdia municipal mentre siga necessari per a la tramitació del
procediment sancionador o, a falta d’este, mentre perduren les circumstàncies que van
motivar el decomís. Els gastos ocasionats pel decomís aniran a càrrec del causant de
les circumstàncies que l'hagen determinat.
Article 105. Tramitació de l’expedient.
1. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’esta
Ordenança, i per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb
les sancions, correspon a l’alcaldia o regidoria en qui delegue.
2. La instrucció dels expedients correspondrà al Servici municipal corresponent.
3. La tramitació i resolució del procediment sancionador s’ajustarà al que establix la
legislació general sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 106. Concurrència d’infraccions.
1. Incoat un procediment sancionador per dos o més infraccions entre les quals hi haja
relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulte més elevada.
2. Quan no es done la relació de causa a efecte a què es referix l’apartat anterior,
als/es responsables de dos o més infraccions se’ls imposaran les sancions
corresponents a cada una de les infraccions comeses, llevat que s’aprecie identitat de
subjectes, fets i fonaments. En este últim supòsit s’aplicarà el règim que sancione amb
major intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es tracte.
Article 107. Delictes i/o faltes.
L’Ajuntament exercitarà les accions penals oportunes o posarà els fets en
coneixement del Ministeri Fiscal quan considere que poden constituir delicte o falta. La
incoació del procediment penal deixarà en suspens la tramitació del procediment
administratiu fins que haja conclòs aquell. No obstant això, l’Ajuntament podrà adoptar
les mesures cautelars urgents que asseguren la conservació dels béns afectats i la
seua reposició a l’estat anterior de la infracció.
Article 108. Règims sancionadors sectorials.
El que establix esta Ordenança no impedirà l’aplicació del règim sancionador previst
en les disposicions sectorials que qualifiquen com a infracció les accions o omissions
previstes en la mateixa. En tot cas no podran ser sancionats els fets que ho hagen
sigut penal o administrativament en els casos en què s’aprecie identitat de subjecte,
fet i fonament.
Disposició transitòria.
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Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’esta
Ordenança es regiran, en allò que no perjudique la persona imputada, pel règim
sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció.
Disposició derogatòria.
A l’entrada en vigor de la present Ordenança quedaran derogades les següents:
 Ordenança General de Policia i Bon Govern de data 20.09.1999.
 Ordenança de Policia i Bon Govern relativa a la tinença de gossos i gats, de
data 20.08.1987.
 Ordenança reguladora de l’ús de material pirotècnic, en el terme d’Onda, de
data 25.06.1990.
 Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals potencialment
perillosos, de data 27.09.2000.
 Ordenança General de Protecció del Medi Ambient Urbà, de data 9.09.1987.
Disposició final primera.
En tot el no previst en la present Ordenança regiran les normes següents:
 Matèria sancionadora: Llei 30/1992, de 26 de novembre; Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost; Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre.
 Matèria de sorolls: Llei 37/2003, de 17 de novembre de 2003; Llei GV 7/2002,
de 13 de desembre.
 Matèria de seguretat i habitabilitat dels locals: Llei GV 3/2004, de 30 de juny.
 Matèria de tinença d’animals: Llei 50/1999, de 23 de desembre; Llei GV 4/1994,
de 8 de juliol; Orde de 14 de juny de 1.976 del Ministeri de la Governació;
Decret GV 145/2000, de 26 de setembre.
 Matèria de protecció de la seguretat ciutadana: Llei Orgànica 1/92, de 21 de
febrer.
 Matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics: Llei
GV 14/2010, de 3 de desembre; Decret GV 52/2010, de 26 de març.
 Matèria d’ús de material pirotècnic: Reial Decret 563/2010, de 7 maig.
 Matèria de residus: Llei 22/2011, de 28 de juliol; Llei GV 10/2000, de 12 de
desembre.
 Matèria de prevenció de contaminació i qualitat ambiental: Llei 16/2002, d’1 de
juliol; Llei 34/2007, de 15 de novembre; Llei GV 2/2006, de 5 de maig.
 Matèria urbanística: RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny; Llei GV 16/2005, de
30 de desembre; Decret GV 67/2006, de 19 de maig.
 Matèria de residus de construcció i demolició: Reial Decret 105/2008, d’1 de
febrer.
 I la resta de normativa legal que regule les diferents matèries contingudes en
esta Ordenança.
Disposició final segona.
La present Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies, des de
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la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, romanent
vigent fins a la seua modificació o derogació.
Annex
Nivells sonors previstos en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica

Taula 1. Nivells de recepció externs.

Nivell sonor dB(A)
Ús dominant

Día

Noche

Sanitari i Docent

45

35

Residencial

55

45

Terciari

65

55

Industrial

70

60

Taula 2. Nivells de recepció interns.

Ús
Sanitari

Residencial

Docent
Cultural

Recreatiu

Locales

Nivel sonoro dB(A)
Día

Noche

Zones comuns

50

40

Estances

45

30

Dormitoris

30

25

Peces habitables (excepte cuines)

40

30

Corredors, banys, cuina

45

35

Zones comunes edifici

50

40

Aules

40

30

Sales de lectura

35

30

Sales de concert

30

30

Biblioteques

35

35

Museus

40

40

Exposicions

40

40

Cines

30

30
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Teatres

30

30

Bingos i sales de joc

40

40

Hostaleria

45

45

Comercial

Bars i establiments comercials

45

45

Administratiu i oficines

Despatxos professionals

40

40

Oficines

45

45

L'alcalde

Salvador Aguilella Ramos
Onda, 12 de setembre de 2012
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