AJUNTAMENT DELS COVES DE VINROMÀ
Plaça Espanya 19 12185 les Coves de Vinromà
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I
POLICIA.
PREÀMBUL
Article 1.La present Ordenança té com a objecte regular, amb caràcter general,
totes aquelles actuacions municipals dirigides a limitar o modular
l'activitat de la població, a fi de protegir la tranquil·litat, seguretat,
salubritat, respecte i aconseguir el benestar col·lectiu o la convivència
ciutadana.
Article 2.1.- Serà d’aplicació general en tot el Terme Municipal de les Coves de
Vinromà, tots els habitants del municipi, qualssevol que siga la seua
classificació jurídica-administrativa, siguen o no residents habituals en el
mateix, vindran obligats per les normes contingudes en la mateixa.
2.- La ignorància sobre esta ordenança, no serà excusa per al seu
compliment.
TITOL I
CONDUCTA CIUTADANA
Article 3.- LLEU
El comportament de les persones, en especial en la via pública, s’adaptarà
a les normes següents:
a) Observaran el degut civisme i mesura.
b) Compliran puntualment les disposicions de les Autoritats i els Bans de
l'Alcaldia sobre conducta del veïnat i observaran les prohibicions especials
que si per al cas s'establisquen.
c) Comunicaran a l'Ajuntament les infraccions que observen comeses en
la via pública.
Article 4.La conducta dels habitants de les Coves de Vinromà, a fi de garantir la
normal convivència ciutadana, ha de tindre com a límits no sols el
trencament de les normes jurídiques, també el perill greu de pertorbació
de la tranquil·litat, seguretat, salubritat i normal convivència de la
població.
Basant-se en això, s'establixen les limitacions o prohibicions contingudes

en la present Ordenança.
Article 5.- LLEU
1.- Totes les persones majors de catorze anys tenen l'obligació de
posseir, conservar i custodiar el Document Nacional d'Identitat, així com
exhibir-ho davant del requeriment dels Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat, Autonomica, Policia Local o l'Alguatzil.
2.- Els Agents de la Policia Local o l'Alguatzil podran limitar o restringir,
pel temps imprescindible, la circulació o permanència en vies o llocs
públics en supòsits de pertorbació de l'orde, la seguretat ciutadana o la
pacífica convivència, quan fóra necessari per al seu restabliment.
3.- Els Agents de la Policia Local o l'Alguatzil, podran requerir, en l'exercici
de les seues funcions d'indagació o prevenció la identificació de persones i
realitzar les comprovacions pertinents en la via pública o en el lloc on
s'haguera fet el requeriment, sempre que el coneixement de la identitat
de les persones requerides fóra necessari per a l'exercici de les funcions
de protecció de la seguretat que als agents comanda la LOCFS 2/86.
Article 6.- GREU
Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics,
electrònics o d'un altre orde, hauran d'atindre's a les següents normes,
sense perjuí de l'aplicació de l'Ordenança específica corresponent:
1.- En edificis particulars destinats a vivendes o residència dins del nucli
urbà:
a) No haurà de transcendir a la via pública ni a la comunitat veïnal,
especialment durant les hores del descans nocturn.
b) Excepcionalment, es podran autoritzar modestes activitats artesanes,
de caràcter domèstic, previ establiment d'horari especial i tramitació del
procediment, amb audiència dels interessats. Segons establix l'article 50
de la L.R.J. I P.A.C. “quan raons d'interés públic ho aconsellen, es podrà
acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació al procediment de la
tramitació d'urgència, per la qual cosa es reduiran a la mitat els terminis
establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos”.
c) S'establix l'obligatorietat per part dels propietaris d'animals domèstics,
d'adoptar les precaucions necessàries a fi que els sorolls produïts per
estos no ocasionen molèsties als veïns
2.- En els locals dins del nucli urbà:
a) En locals de treball caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat en cada
cas respecte a horari i mesures correctores que sobre sorolls s'hagen
assenyalat, o s'assenyalen, a l'empara de les normes reguladores de les
activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

b) En els locals d'esbarjo públic (bars, cafés, restaurants, discoteques,
sales de ball, cinematògrafs, teatres, etc.) es respectarà en tot cas
l'horari de tancament legalment establert, i independentment d'això
s'adoptaran les mesures d'insonorització precises.
Quan per la seua especialitat s'haja requerit mesures correctores prèvies
o posteriors al seu funcionament, caldrà ajustar-se a allò que s'ha
assenyalat en les mateixes. Excepte si posseïxen la corresponent
autorització municipal que podrà atorgar-se basant-se en que en els locals
destinats, amb caràcter excepcional, a “casal” o lloc de reunió de penyes
o grups de persones durant la celebració de les festes tradicionals en el
poble.
c) En els “garitos”, “penyes” o llocs de reunió de “colles”, es respectarà el
descans nocturn, no se superarà el límit màxim permés de sorolls, ni
s'efectuaran abocaments descontrolats de desperdicis en la via pública.
Es precisarà autorització prèvia municipal per a l'obertura d'estos locals.
L'autorització haurà de sol·licitar-se almenys amb quinze dies d'antelació
fent constar el nom d'un representant de la penya o grup de persones al
qual es dirigiran les comunicacions pertinents, i el seu atorgament, prèvia
comprovació del tècnic municipal de les condicions de seguretat i
salubritat del local. Durant el temps d'obertura funcionarà obligatòriament
un servici químic de sanitaris o connectats a la xarxa pública. Estos locals
podran romandre oberts, en les festes patronals, fins a les 3:00 de la
matinada, havent de continuar en l'interior, si és la seua intenció, sense
sobrepassar el nivell permés de soroll, i respectant el descans veïnal.
En estos locals estarà prohibida la tinença de materials combustibles.
L'aforament màxim permés serà d'una persona per metre quadrat i les
portes i eixides hauran de mantindre's lliures de qualsevol obstacle. Així
mateix, estarà prohibida la venda de begudes o aliments a tercers. En tot
cas, no es permetrà la venda, dispensació i subministrament gratuït o no
de qualsevol tipus de begudes alcohòliques a menors de setze anys, i
d'aquelles amb graduació alcohòlica igual o superior a divuit graus
centesimals a menors de divuit anys. MOLT GREU
L'incompliment d'alguna de les condicions anteriors donarà lloc a les
diligències pertinents i comunicarà a l'alcalde les anomalies observades
per a la tramitació de la sanció que corresponga, inclòs el tancament del
local inmediat.
d) En llocs d'ús públic (carrers, places, jardins, etc.). No podrà pertorbarse la tranquil·litat ciutadana, en especial el descans nocturn, amb veus o
per mitjà del funcionament d'elements sonors en tons desconsiderats,
respectant-se sempre els usos per a una correcta convivència social, etc.
(estos només en situacions que així ho aconsellen).
Es precisarà de l'autorització prèvia municipal per a l'organització de balls,
revetles, rondalles i altres actes semblants, que en tot case s'atindran a
l'horari autoritzat, sense que puguen finalitzar després de les 3 hores. La
referida llicència haurà de ser sol·licitada almenys amb deu dies
d'antelació i el seu atorgament correspondrà a l'Òrgan Municipal
competent.

e) Esta prohibit la utilització de material pirotècnic, on hi haja
concentració de persones, en els llocs destinats als jocs de xiquets, en el
recinte taurí, en llocs on hi haja materials perillosos (gasolineres,
magatzems de productes Fitosanitaris, etc) i fora de l'horari comprés
entre les, 12.00 a les 14.00 i de les 18.00 a les 20.00. Serà necessària
autorització municipal per a utilitzar material pirotècnic fora de la franja
horària.

Article 7.- LLEU
El període de descans nocturn s'entén comprés entre les vint-i-dos hores
(22.00) fins a les vuit hores (8.00) del dia següent durant l'any, i en els
mesos de juny, juliol i agost de les vint-i-quatre hores (00.00) a les vuit
hores (8.00) de l'endemà. Excepte els dissabtes o vespres de festius que
serà des de les vint-i-quatre hores (00.00) fins a les nou hores (9.00) del
matí següent. En períodes de festes patronals i tradicionals en el municipi,
amb caràcter excepcional es fixarà per l'Ajuntament un horari especial.
Article 8.- GREU
1.- La intensitat dels sorolls no haurà de superar els 35 decibels. No
obstant caldrà ajustar-se a allò que s'ha determinat en la normativa
específica quan reduïsca el límit màxim estipulat. Amb caràcter
excepcional, i per motiu de festes, es podrà autoritzar la superació del
límit establert anteriorment.
2.- És competència municipal la comprovació de totes les alteracions que
puguen produir-se en la comunitat per sorolls de tot tipus i la subsegüent
sanció quan s'infringisquen estes normes, sense perjuí de les facultats
sancionadores establides en les lleis especials.
3.- Tota persona física o jurídica que instal·le sistemes de seguretat, tant
en béns immobles com a mobles, que puguen produir molèsties als veïns
pel seu funcionament normal o anormal, haurà de posar-ho en
coeniximent de l'Ajuntament amb expressió de persona o entitat
responsable i telèfon o forma de contacte, i adoptarà les mesures
oportunes per a mantindre el funcionament normal dels sistemes de
seguretat.
Article 9.- LLEU
1.- Les activitats productores de fums i males olors, quan queden
enquadrades en la legislació especial de molestes, insalubres, nocives o
perilloses, estaran subjectes a les mesures correctores que els hagen
sigut assenyalades o puguen assenyalar-se si és el cas.
2.- La limitació de la contaminació atmosfèrica produïda pels vehicles
automòbils es regularà per la normativa específica per raó de la matèria.

3.- Quan els fums i males olors procedisquen d'activitats considerades
com innòcues o de tipus domèstic, independentment de les accions civils
per danys i perjuís que procedisquen, estaran sotmeses a les mesures de
correcció que l'Autoritat Municipal puga assenyalar, prèvia instrucció
d'expedient amb audiència de l'interessat.
L'incompliment de la seua resolució podrà ser objecte de sanció, a més de
l'execució forçosa.
Article 10.- GREU
A fi d'evitar que es produïsquen tals molèsties, no podran autoritzar-se
instal·lacions que desprenguen fums, olors o vapors directament a la via
pública, per línia de fatxada o patis comuns, tant si es tracta de locals de
vivenda com si ho són d'activitat industrial o comercial. Estos fums seran
conduïts per ximeneres d'altura reglamentària de conformitat amb les
normes vigents.
Article 11.- GREU
La col·locació de toldos en fatxades haurà de ser autoritzada, no sent la
seua altura mai inferior a dos metres i sobre el nivell de la vorera ni
ocupar espai fora d'esta.
Article 12.- GREU
1.- Els corrals d'aus, les quadres, estables, vaqueries, femers i altres
dependències semblants en explotacions agrícoles o pecuàries es regiran
per les normes reguladores de les activitats molestes o insalubres.
2.-La tinença d'animals domèstics mai serà causa de molèstia, perill o risc
sanitari per al veïnat o ciutadans, podent optar l'Ajuntament, en el dit
supòsit, les mesures de policia que creguera pertinents, després de la
instrucció de l'oportú expedient.
En tot cas serà aplicable la Llei 4/94 de Protecció d'animals de companyia
i legislació que complemente o la substituïsca.
Article 13.- MOLT GREU
1.- Queda prohibida la venda, subministrament i consum de begudes
alcohòliques en la via pública, excepte en els llocs d'esta en què estiga
degudament autoritzada, o en dies de festes patronals o locals, regulats
per la corresponent Ordenança Municipal.
2.- Pel que fa al consum i tinença il·lícita de drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies psicotròpiques, caldrà ajustar-se al que
disposa l'article 25 de la Llei Orgànica 1/1992, de Protecció de la
Seguretat Ciutadana.
Article 14.- GREU

Queda prohibit:
a) Fer burles o objecte de maltractament a les persones que es troben en
la localitat.
b) L'exhibició d'objectes perillosos per a la integritat física de les persones
amb la finalitat de causar intimidació.
c) Hostilitzar i maltractar animals.
d) Causar perjuís a l'arbratge, parterres, plantacions, cultius i jardins, així
públics com a privats.
e) Apoderar-se de fruits i efectes aliens sense permís dels seus
propietaris, encara que per la seua quantia no constituïxen delicte ni falta.
f) Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats,
tanques, tanques o parets divisòries, els bancs i fonts públiques, fanals de
l'enllumenat, pals de la línia d'electricitat, conduccions d'aigua,
senyalització informativa, senyalització de tràfic i en general quants béns i
servicis siguen d'interés públic o privat.
g) Impedir la celebració de festes i desfilades degudament autoritzades,
així com causar molèsties als seus assistents.
h) Elevar globus que puguen produir incendis, o disparar coets, petards, i
en general, focs artificials, sense prendre precaucions degudes
especificades en l'article 6 apartat e), per a evitar accidents i molèsties a
les persones o danys en les coses, i en tot cas, són subjecció als disposats
en la normativa sectorial.
i) Encendre focs en muntanyes i finques del terme municipal, sense
autorització prèvia quan així es dispose per l'autoritat competent, per
perill d'incendi després de la comunicació d'estat d'alerta.
j) Alterar la seguretat col·lectiva o originar desordes en les vies, espais o
establiments públics. MOLT GREU.
k) La venda ambulant en tot el terme municipal.
l) El manipular, retirar, espatlar, causar desperfectes als ceps
d'immobilització de vehicles col·locats pels Agents municipals.
Article 15.- GREU
Queda prohibit establir xaboles en el terme municipal, i en el cas
d'acampades sense l'autorització prèvia municipal i dels organismes
competents.

Article 16.Queda prohibit:
1.- Raspar, gravar, embrutar, escriure o dibuixar en les parets, fatxades i
portes dels edificis, col·locar cartells o anuncis que embruten,
impedisquen o dificulten la lectura de les plaques de retolació dels
carrers, numeració d'edificis, senyals de circulació, senyals informatives i
cobrir els Bans de les Autoritats col·locats en la via pública.
Sent sancionats els seus autors, havent de pagar els gastos de reposició
corresponents. GREU

2.- En les vies públiques: embrutar-les, abocar aigües residuals,
abandonar animals morts, plomes i altres despulles, fems, runes,
peladures, desperdicis, residus i qualsevol objecte que pertorbe la neteja
o cause molèsties a les persones o al trànsit de les mateixes. GREU
3.- Sagnar, ferrar i esquilar animals. LLEU
4.- Depositar en la via pública sense autorització expressa de
l'Ajuntament, terres, runes, materials de derrocament i obra, encara que
anara per a reomplir clots o desigualtats del terreny. Correspon a
l'Alcaldia, si és el cas, designar e lloc en què hauran de ser depositats tals
materials. GREU
5.- Miccionar o realitzar altres necessitats fisiològiques en la via pública.
LLEU
6.- El joc amb balons i pilotes en els espais públics (carrers, places,
jardins, etc.) si hi ha perjuí de tercers. LLEU
7.- Realitzar qualsevol tipus de campanya d'ajuda o col·lecta en la via
pública, sense comptar amb l'autorització municipal, així com distribució
de qualsevol tipus de propaganda per mitjà de fullets. LLEU
8.- Deixar en els carrers i places, i sobretot en les voreres, mobles i
efectes d'alguna classe que puguen impedir o dificultar el lliure trànsit.
Excepte per a l'arreplega de trastos i voluminosos, excepte el dia
autoritzat per a la seua arreplega. LLEU
9.- Abeurar cavalleries, gossos, gats i qualsevol altre animal, en les fonts
públiques, excepte en els abeuradors existents en el casc i terme
municipal, així com banyar-los.
No es permet que defequen en la via pública. LLEU
Article 17.- LLEU
1.- Els animals de propietat privada que circulen per la via pública hauran
d'anar acompanyats per persones majors d'edat que els vigilen i
conduïsquen.
Article 18.- LLEU
En les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i
collar.
Els gossos la perillositat dels quals siga raonablement previsible, donada
la seua naturalesa i característiques, hauran de circular amb boç.
Article 19.Es considerarà gos vagabund aquell que no tinga amo conegut, domicili,

ni estiga censat, o aquell que circule sense ser conduït per una persona
en la població o en vies urbanes.
TITOL II
Ús de la Via Pública.
CAPITOL I.Disposicions Generals.
Article 20.S'entén per ús de la via pública, a l'efecte de la present Ordenança,
qualsevol classe d'utilització o aprofitament que una personal natural o
jurídica puga fer del sòl, vol o subsòl d'aquella.
Article 21.- LLEU
1.- Els titulars, o si no n'hi ha, els ocupants d'immobles limítrofs amb la
via pública estan obligats a mantindre neta la part de vorera en tota
l'extensió que done enfront dels immobles.
2.- Quan es tracte d'edificis deshabitats esta obligació l'assumirà el
propietari dels mateixos.
Article 22.1.- L'ús o aprofitament de la via pública, com la utilització dels restants
béns de domini públic, pot ser:
a) Ús comú:
- General.
- Especial.
b) Ús privatiu:
2.- És ús comú el que correspon a tots els ciutadans sense distinció, de
manera que l'ús d'uns no impedix el dels altres.
S'estima general, quan no concorren en ell circumstàncies singulars, per
la qual cosa tal ús no està subjecte a prèvia llicència.
S'estima, en canvi especial, quan en l'ús concórreguen circumstàncies
d'este caràcter per la perillositat, intensitat o altres semblants que puguen
fer necessari o convenient el seu sotmetiment a la llicència municipal
prèvia.
3.- L'ús privatiu constituïx l'ocupació d'una porció de la via pública, de
manera que limite o excloga la utilització pels altres interessats. Esta
subjecte a concessió administrativa.

Article 23.L'ús, aprofitament i gaudi de la via pública té, en principi, el caràcter d'ús

comú general, podent per això ser exercit lliurement per tots els residents
i transeünts de les Coves de Vinromà, sense més limitació que les
establides en la present Ordenança i en altres disposicions legals, amb
l'objecte d'aconseguir una ordenada i pacífica convivència ciutadana.
Article 24.- GREU
Es prohibix expressament:
a) Utilitzar la via pública com a lloc d'exercici o desenrotllament de
professions, treballs i oficis, sense perjuí de les normes contingudes en els
articles següents reguladors dels usos comuns, especial i privatiu.
b) Col·locar o deixar abandonats en la via pública, que inclou les voreres,
objectes particulars, sense més excepcions que les establides en les
Ordenances.
Article 25.Es considera que implica ús comú especial les següents activitats,
ocupacions o aprofitament en la via pública:
a) Instal·lacions de fira, tómboles, rifes i sortejos.
b) Venda ambulant pròpiament dita.
c) Activitats dels carrers.
d) Instal·lacions de toldos i taules.
e) L'ús del sòl, vol o subsòl per a les instal·lacions elèctriques,
telefòniques, conduccions d'aigua, gas i altres serveis públics.
f) Col·locacions i estacionament, en la via pública o en les voreres, de
mercaderies i altres objectes i elements.
g) Instal·lacions lluminoses en l'arbratge.
h) Espectacles i activitats recreatives en la via pública.
i) Publicitat, anuncis circulants, propaganda a mà, amb altaveus, etc.
j) Quioscos de temporada.
k) La instal·lació de " cadafal " o barreres utilitzades per a fitar i protegir
el recinte per on discorrerà el festeig taurí que no supose el posterior
toreig dels bous i vaques.
l) Qualsevol altre ús o instal·lació que posseïsca unes característiques
anàlogues.
m) Material d'obres, runes, maquinària etc.
Article 26.Es considerarà ús privatiu les activitats, ocupacions i aprofitaments
següents:
a) Quioscos fixos i permanents.
b) Publicitat lluminosa en aparells sustentadors de retolació de les vies
públiques.
c) Columnes anunciadores.
d) Plafons-anuncis.
e) Taules i cadires de bars i restaurants.
f) Qualssevol altres anàlegs.

Article 27.- GREU
1.- Quan es produïren usos, ocupacions o aprofitaments de la via pública,
així com s'exercitaren en la mateixa, activitats sense llicència municipal,
els Agents municipals procediran, prèvia la comprovació i constatació de
tal circumstància, a ordenar, verbalment o per escrit, a l'interessat, el
cessament immediat en l'activitat o ocupació, donant-li per a això el
termini que les circumstàncies del cas ho requerisquen, sense perjuí del
corresponent expedient sancionador.
2.- En cas de desobediència, els Agents municipals podran procedir a
l'execució forçosa de l'orde i la retirada dels béns, materials o
instal·lacions que seran portats als depòsits municipals. Els gastos de
trasllats i custòdia seran a càrrec dels seus propietaris o posseïdors i es
fixaran d'acord amb les tarifes aprovades o, si no n'hi ha, el cost real dels
mateixos. Si els seus amos o posseïdors no reclamaren els béns en el
termini d'un mes, l'Ajuntament podrà procedir a la seua venda d'acord
amb les normes de contractació municipal.
Els béns i objectes de caràcter fàcilment perible que no siguen retirats
pels seus amos en un temps prudencial seran entregats a institucions de
caràcter social o, en cas de necessitat, destruïts.
CAPITOL II.
Ús Comú Especial.
Article 28.1.- Les activitats, ocupacions o aprofitaments que impliquen ús comú
especial de la via pública queden subjectes a prèvia llicència.
2.- La llicència haurà de ser atorgada o denegada per l'Ajuntament, en el
termini d'un mes, des de la petició. Transcorregut l’esmentat termini
sense resolució la llicència s'entendrà denegada per silenci administratiu.
3.- No obstant això, si el nombre de llicències que poguera o voldria
concedir l'Ajuntament fóra limitat, l'atorgament d'elles s'efectuarà per
mitjà de subhasta o concurs, no regint llavors el termini anterior.
4.- Podran ser anul·lades les llicències i restituïdes les coses al ser i estat
primitiu, quan resultaren atorgades erròniament.
Article 29.Les llicències a què es referix el precepte anterior no seran transmissibles,
excepte disposició especial que així ho establisca per transmissions per
causa de mort del titular a favor dels que acrediten ser els seus hereus o
legataris.
Article 30.La venda no sedentària (en mercats fixos, en mercats periòdics, fires o
esdeveniments populars, etc.), es realitzarà en els llocs públics establerts
per l'Autoritat Municipal, podent-se sol·licitar la concessió de llocs fixos de
venda en el mercat setmanal, que serà concedit per l'Alcaldia.

Article 31.- GREU
1.- Podrà autoritzar-se l'ocupació de la via pública amb el destí següent i
complint amb la normativa específica de la matèria:
a) Envelats o tancats per a la celebració de les revetles, concerts,
representacions teatrals, circenses o cinematogràfiques i actes anàlegs.
b) Atraccions de fira i llocs de venda de quincalla.
c) Competicions o actes de caràcter esportiu amb automòbils,
motocicletes, bicicletes, etc.
d) Qualsevol un altre de naturalesa anàloga.
2.- En tot cas l'entitat organitzadora se sotmetrà al que disposa la Llei
2/91 de la Generalitat Valenciana d'Activitats Recreatives i haurà de
complir estrictament les indicacions de l'Autoritat Municipal o dels seus
Agents.
Article 32.- GREU
1.- L'organització dels festejos taurins amb motiu de les festes patronals,
comportarà l'ocupació de la via pública per a la instal·lació de les barreres
o "cadafales " destinades a fitar i protegir el recinte. L'Autoritat Municipal
determinarà la ubicació en la via pública de les barreres de tancament i
de la col·locació dels cadafales, així com les condicions d'ús i pas de les
porteres d'accés al recinte taurí per part dels bars que sol·liciten el seu
accés. Els titulars dels cadafales assignats per mitjà de la tradicional
subhasta pública per part de la Comissió Municipal de Festes o la
Regidoria corresponent, hauran de depositar abans de procedir al seu
muntatge en la via publica l'import de l'acabament, en cas contrari
perdran els drets sobre el mateix, quedant l'Ajuntament autoritzat per a
adoptar les mesures que considere pertinents per a garantir la seguretat
del plaça de bous. Hauran de ser retirats abans de les 12h del matí de
l'endemà a l'últim festeig del lloc ubicat.
2.- En cas d'incompliment del termini establert en l'apartat anterior per a
la retirada dels cadafales, s'ordenarà per l'Autoritat Municipal l'execució
subsidiària. Els gastos ocasionats de la seua retirada seran a càrrec dels
titulars a què es va concedir la ubicació del cadafal. Així mateix en el cas
d'impagament pel titular del cadafal assignat en la subhasta, l'Ajuntament
procedirà contra el mateix pel procediment de constrenyiment.
Article 33.- GREU
Per a la publicitat en la via pública serà necessari sol·licitar prèviament
l'autorització municipal.
Es prohibixen les pintades i col·locar cartells, excepte en els llocs
degudament autoritzats i assenyalats a este efecte.
a) Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats tan prompte
com haja caducat el termini per al que van ser autoritzades. De no fer-ho
així, seran retirades pels servicis municipals, imputant-se als responsables

els costos corresponents al servici prestat, sense perjuí de la corresponent
sanció
b) Queda prohibit fixar cartells, pancartes, pasquins, pintades, etc en
fatxades d'edificis públics, fatxades de propietat municipal, instal·lacions
municipals, contenidors i la resta de mobiliari urbà, sense perjuí de
l'autorització puntual en fatxades d'edificis públics, per part de
l'Ajuntament.
c) Queda prohibit esgarrar, embrutar o arrancar cartells, publicitat, bans o
anuncis públics, situats en els llocs o llocs establerts a este efecte.
d) Es prohibixen qualsevol classe de pintades en la via pública sobre
elements estructurals, calçades, voreres, mobiliari urbà, murs i fatxades,
siguen de titularitat pública o privada. MOLT GREU
f) S'exceptuen les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre
les tanques dels solars, per a les que serà necessari la amb l'autorització
prèvia del propietari; igualment les situacions que respecte d'això
autoritze l'Ordenança municipal sobre Publicitat que puga aprovar-se.
Article 34. – GREU
Es prohibix escampar i tirar qualsevol classe d'octavilles i materials
semblants. S'exceptuaran les situacions que en sentit contrari autoritze
l'Alcaldia. Els servicis municipals procediran a netejar la part de l'espai
urbà que s'haguera vist afectat per la distribució d'octavilles o semblants,
imputant als responsables el cost corresponent als servicis prestats, sense
perjuí de la sanció corresponent.
Article 35.Aquelles activitats que per les seues característiques especials per al
desenrotllament de la seua comesa utilitzen la via pública o s'anuncien en
ella, se'ls podrà obligar a depositar la fiança que garantisca la
responsabilitat derivada del deteriorament de la via pública així com la
seua neteja.
Article 36.- LLEU
El rodatge d'escenes de pel·lícules en la via pública o llocs de domini
públic municipal, es realitzarà en els llocs amb els horaris que en la
llicència es determine i, en tot cas, en forma que no produïsca
entorpiment del trànsit.
Article 37.- LLEU
L'ús especial per mitjà de guals i reserves d'espai, de càrrega o
descàrrega es regirà per les disposicions reguladores de la matèria.
En cap cas, l'obertura de portes, barreres, etc, podrà invadir la via
pública.
Articule 38.- LLEU
1.- Els que executen obres en immobles o solars no podran, excepte
autorització expressa, invadir la via pública amb materials o runes, i

procediran a l'arreplega, per a això vindran obligats al pagament de
l'exacció municipal establida per ocupació de la via pública.
2.- La responsabilitat per infracció d'esta norma s'exigirà al titular de les
obres, i subsidiàriament a l'empresa que realitze les obres.
Article 39.- GREU
Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i qualsevol
un altre objecte de propietat privada, que donen a la via pública,
requeriran igualment el corresponent permís municipal, que es concedirà
previ examen de les seues característiques, segons projecte que haurà de
presentar-se.
Article 40.- GREU
1.- Els materials o efectes de qualsevol classe, que circumstancialment
queden depositats en la via pública, i tinguen autorització municipal, se
situaran de tal manera, que no impedisquen el trànsit per la mateixa i
requeriran, de nit, la instal·lació de la senyalització pertinent i adequada
per a previndre accidents. Els contenidors per a depositar materials de
runes o construccions s'hauran d'ajustar a les particularitats següents:
a) No podran situar-se en pas de vianants, ni davant d'ells, ni en guals, ni
en reserves d'estacionaments i parades, excepte si s'ha sol·licitat
expressament una reserva per a eixe fi a l'Ajuntament, tampoc podran
situar-se en les zones de prohibició d'estacionament. No podran situar-se
en llocs on s'impedisquen el desenrotllament de qualsevol maniobra
d'urgència o emergència.
b) No podrà depositar-se cap altre tipus de residu.
c) Una vegada plens hauran de ser tapats i buidats, amb l'objectiu de no
amontonar els rebutjos en la via pública. En tot cas després de la jornada
laboral, hauran de ser tapats o protegits degudament.
2.- Quan l'ocupació requerisca el tancament d'un tram de via on es troben
les obres, haurà de ser comunicat i senyalitzat degudament pel
constructor, davall el rigorós control dels Agents municipals.
L'incompliment de les mesures bàsiques de seguretat i seguretat viària,
així com les mesures que particulars que es dicten des de la regidoria
d'obres, comportarà el cessament immediat de les obres sense perjuí de
la sanció corresponent, o si és el cas de l'il·lícit penal que podria constituir
la col·locació d'obstacles a la via pública.
3.- Esta mateixa precaució s'exigirà respecte a les tanques i bastides que
ocupen part de la via pública.
4.- Quan en esta última estigueren obertes rases o sondatges, l'empresari
de les obres deurà, baix la seua responsabilitat, adoptar les precaucions

necessàries per evitar accidents i a este efecte delimitarà la zona amb
tanques el recinte, col·locarà els cartells de prevenció adequats, i de nit
enllumenat preceptiu. La persona o entitat per compte de la qual es
realitzen les obres serà subsidiàriament responsable en cas d'accidents
causats per omissió d'aquelles prevencions.
Article 41.Les parades fixes o facultatives dels autobusos o autocars seran fixades
per l'Alcaldia, que donarà compte a la corporació Municipal dels acords
corresponents.
CAPITOL III.
Ús Privatiu.
Article 42.1.- L'ocupació de la via pública en règim d'ús privatiu deu de ser objecte
de concessió administrativa.
2.- Els llocs que podran ser objecte de concessió seran fixats per
l'Ajuntament. L'ocupació de la via pública, amb taules i cadires,
paravanes, tests, parades o altres elements, precisarà de l'autorització
municipal que s'atorgarà discrecionalment tenint en compte les
necessitats del trànsit de persones i vehicles i el lloc on es projecte.
3.- Totes estes concessions que a este efecte s'atorguen s'entendran
sempre a precari, sense drets a cap indemnització per al cas en què siga
retirada la concessió, abans del temps previst, per raons urbanístiques,
de circulació o interés general.
Article 43.Sense perjuí del que establixen els Reglament d'aplicació general, seran
condicions de la concessió les següents:
a) Atorgament de l'ús privatiu excepte el dret de propietat i sense perjuí
de tercers.
b) Obligació del concessionari a mantindre en bon estat la porció de la via
pública utilitzada, les instal·lacions objecte de l'activitat i zona adjacents.
c) Transmissibilitat de la concessió per causa de mort del concessionari, a
favor dels que acrediten ser els seus hereus o legataris de conformitat
amb la legislació successòria i pel temps que falte per a l'extinció de la
concessió.
La transmissió a terceres persones queda expressament prohibida.
d) Ús directe i personal de les instal·lacions pel concessionari i, com a
màxim, pels seus familiars i, excepcionalment, per empleats que hauran
de ser designats en la sol·licitud que es presente a l'Ajuntament a l'efecte
de la qual podran ser-los exigits els corresponents documents acreditatius
d'alta i pagament de la Seguretat Social.
e) Obligació del concessionari de respondre dels danys i perjuís que

causara als béns municipals, responsabilitat que serà exigida amb càrrec
al depòsit o fiança prestada, en quant resultara prou, o pel procediment
administratiu de constrenyiment en els altres supòsits. Igualment
respondrà dels danys causats a tercers, i en casos excepcionals, es podrà
exigir una assegurança de responsabilitat civil.
f) Obligació del concessionari de deixar a disposició de l'Ajuntament,
acabat el termini de duració, la porció de via pública objecte de la
concessió, o si és el cas, les instal·lacions construïdes i de reconéixer
expressament la potestat municipal per a acordar per l'alçament.
g) La concessió només produirà efectes entre l'Ajuntament i el titular
d'aquella, però no alterarà les situacions jurídiques privades entre el
concessionari i tercers, ni podrà ser invocada per a excloure o disminuir la
responsabilitat en què hagueren incorregut els titulars de la concessió.
h) El manteniment del degut estat de neteja i neteja de les instal·lacions i
terrenys ocupats, i contornada.
Article 44.Tots estos supòsits afectaran a les concessions de terrenys, edificis i
instal·lacions i quant a les causes d'extinció, resolució, rescat i caducitat,
caldrà ajustar-se al que disposen els Reglaments de Béns i de Servicis de
les corporacions locals.
TITOL III
NETEJA VIÀRIA I ARREPLEGA DE FEMS.
CAPITOL I
Article 45.- LLEU
El servici de neteja de la via pública es prestarà per l'Ajuntament per
gestió directa o indirecta, sense perjuí de les obligacions que s'establixen
en els articles 71 i 72 d'esta Ordenança.
Quan la neteja de la via pública siga efectuada voluntàriament per
qualsevol ciutadà, haurà de tindre en compte el no abandonar les restes
de l'agranat, havent d'arreplegar en bosses i posteriorment depositar en
els contenidors. A l'efecte de neteja es considera com a via pública: les
avingudes, passejos, carrers, voreres, travessia, camins, jardins i zones
verdes, zones terroses, ponts, túnels viaris i la resta de béns d'ús públic
municipal destinats directament a l'ús comú dels ciutadans.
Article 46.- LLEU
Les operacions de neteja, arreplega de fems i voluminosos es practicaran
en les hores i amb la programació establida per l'Ajuntament.
Article 47.- LLEU
Els ciutadans i propietaris d'edificis, col·laboraran segons el costum, en la
neteja de voreres i paviments en la part situada enfront dels edificis

acabats o en construcció i solars.
Els propietaris estan obligats a mantindre netes les ximeneres, depòsits,
desllunat, conduccions d'aigua i de gas, desaigüe, parallamps, antenes de
TV i qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles.
Article 48.- LLEU
1.- Els titulars d'establiments enfront dels quals es realitzen operacions de
càrrega i descàrrega, hauran de procedir a l'agranat complementari de les
voreres per a mantindre la via pública en les degudes condicions de
neteja quan com a conseqüència de l'exercici de la referida activitat
queden depositats residus, embalatges, papers i semblants.
2.- Els titulars d'establiments de venda al detall de productes amb
embolcall, aliments anàlegs, de consum o ús immediat, i d'establiments o
quioscos, estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en
lloc visible a l'entrada dels seus locals o junt amb les seues instal·lacions,
a fi de tindre sempre neta la via pública i vetlaran per la seua utilització.
3.- Els titulars de quioscos i de llicències de tómboles, rifes i sortejos,
amb col·locació i estacionament en la via pública i en les voreres, de
mercaderies i altres objectes o elements, i de vetlladors, tindran, a més
del que establix el paràgraf anterior, l'obligació de mantindre neta i
agranar, quantes vegades al dia fora necessari a tal objecte, la superfície
de la via pública concedida, que es considerarà ampliada, només als
efectes de la dita obligació, a dos metres al llarg del seu perímetre.
4.- Els titulars de llicències de tanques hauran de mantindre en tot
moment neta la vorera corresponent.
5.- Els organitzadors d'un acte públic seran responsables de la brutícia
derivada de la celebració de tal acte en la mateixa. L'Ajuntament podrà
exigir la constitució d'una fiança, en metàl·lic o aval per l'import dels
serveis subsidiaris de neteja que es derivaren dels actes.
6.- El dia de mercat setmanal, es procedirà pels Agents municipals a
entregar als venedors dels llocs bosses de fem perquè depositen els
desperdicis ocasionats per l'activitat realitzada, havent de col·laborar els
mateixos a mantindre el lloc de venda al públic i la via pública el mas neta
possible.
7.- Les persones que pelen ametles en la via pública, hauran de retirar les
corfes en un màxim de 24 hores. Deixant la via pública neta de tot residu
al finalitzar.
Article 49.- LLEU
Els productes de l'agranat com a conseqüència de l'activitat prevista en
els dos articles anteriors, hauran d'arreplegar-se en bosses tancades i

depositades en els llocs o punts establerts per a l'arreplega domiciliària de
fems, respectant l'horari fixat al respecte. Exceptuant les produïdes per la
realització del mercat setmanal i de les festes patronals o autoritzades,
que es depositaran al final d'una activitat en el lloc indicat per una
autoritat municipal.
Article 50.- GREU
En els casos excepcionals, com a inundacions, epidèmies o altres
accidents anàlegs, l'Alcaldia podrà demanar dels veïns aquelles
prestacions extraordinàries que estimara pertinents amb vista a la
immediata neteja i posada a en trànsit de les vies públiques, donant
compte a la corporació si fóra preceptiu, d'acord amb la legislació vigent.
Article 52.Queda prohibit efectuar en la via pública els actes següents:
a) Llançar, abocar o depositar fems, terres, runes, detritus, papers o
desperdicis de qualsevol classe, tant en les calçades, com en les voreres,
escocells dels arbres i solars sense edificar, excepte en els casos de prèvia
i expressa autorització municipal en llocs determinats. GREU
b) Depositar petards, cigarros purs, puntes de cigarret o altres matèries
enceses en les papereres i en la resta de contenidors, siga quin siga la
seua comesa, així com cendres amb brases procedents de fumerals o
estufes de llenya. LLEU
c) Buidar aigües brutes i altres qualssevol. LLEU
d) Abocar olis, nous o usats, dels utilitzats pels vehicles de motor, així
com la neteja dels recipients que els continguen. GREU
e) Abocar l'aigua procedent dels aparells d'aire condicionat a la via
pública, així com de piscines, reg o desaigües. LLEU
f) Llavar vehicles. LLEU
g) Abandonar animals morts. GREU
h) Netejar animals. GREU
i) Realitzar qualsevol classe de treball que desdiga de la neteja i decor de
les vies públiques. LLEU
j) Tirar despulles d'animals. GREU
k) Exercir qualsevol activitat industrial o comercial no expressament
autoritzada.GREU
l) Fins que no s'habiliten en les vies públiques llocs o instal·lacions perquè
els gossos defequen, els seus amos o persones que els conduïsquen
aniran previstos de bosses per a l'arreplega de les defecacions i el seu
depòsit en els contenidors de fem. LLEU
m) Realitzar operacions de llavat d'utensilis de qualsevol índole en les
fonts públiques, ja estiguen estes destinades a l'ornament o a la utilització
de qualsevol ciutadà. LLEU
n) Es prohibix el llavat i ompliment d'aparells agrícoles de qualsevol
classe, així com els destinats a la fumigació o manipulació de productes
químics, en les fonts públiques relacionades en l'apartat anterior. GREU
o) L'extracció de matèries de pous negres o de fem si és el cas, situats en

la zona urbana s'efectuarà de nit, o durant la matinada. GREU
p) Abocar al clavegueram qualsevol classe de materials o substàncies que
puguen impedir el funcionament normal de les conduccions. GREU
q) Abocar a llits públics o canals de reg, aigües residuals, la composició
química o contaminació bacteriològica puga impurificar les aigües i llits
dels rius. MOLT GREU
Article 52.- GREU
Es prohibix igualment utilitzar les aigües residuals procedents de pous
negres, mouras o sèptics, per al reg directe de terrenys en què es
cultiven, arran de terra, productes que siguen destinats al consum en cru.

Article 53.Sense perjuí de les sancions que procedisquen en els casos
d'incompliment, l'Ajuntament podrà realitzar, a través dels seus serveis,
les prestacions imposades en els articles anteriors, amb advertència
prèvia, amb liquidació a càrrec dels obligats dels drets que corresponguen
pel cost real del servei. Iniciada l’esmentada prestació pels servicis
municipals no s'interromprà encara que l'obligat manifestara el seu
propòsit de realitzar la prestació incomplida.
Article 54.El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans s'efectuarà per
compte d'estos, traslladant els dits materials als llocs establits pels Planes
Zonals, i de la ubicació dels quals informarà este Ajuntament. En el seu
moment, l'Ajuntament de les Coves de Vinromà podrà desenrotllar una
ordenança específica sobre esta matèria.
CAPITOL II.ARREPLEGA DE RESIDUS URBANS I RECICLATGE.
Article 55.1.- L'Ajuntament organitzarà i prestarà, per gestió directa o indirecta, el
servici d'arreplega de fems i de voluminosos.
2.- L'arreplega de fems domiciliaris i de voluminosos serà prestada en tot
el terme municipal, d'acord amb la programació i horaris que establisca
l'Ajuntament.
3.- L'Ajuntament disposarà sobre la ubicació de contenidors per a
l'arreplega de fems, vidre, paper-cartó i tots aquells que es consideren
necessaris.
Article 56.1.- Es consideraran residus urbans domiciliaris:

a) Els desperdicis d'alimentació i del consum domèstic.
b) Els embolcalls i papers procedents dels establiments industrials i
comercials, quan puguen ser arreplegats en un sol recipient de grandària
normal.
c) Els materials residuals produïts per activitats de servicis, comercials, i
industrials, sempre que puguen assimilar-se als rebutjos domiciliaris.
d) Els mobles, efectes domèstics i trastos vells, així com roba, calçat i
qualsevol altre producte anàleg.
e) Les cendres i restes de calefacció individual.
f) El producte de l'agranat de les voreres i via pública.
g) Les runes procedents de xicotetes reparacions o del producte de la
poda de les plantes, sempre que tals residus càpien en les bosses de
plàstic normalment utilitzades.
h) Les cendres resultants de la cremació de qualsevol de les matèries.
2.- Els fems domiciliaris seran depositades en bosses de plàstic i en els
contenidors situats en els llocs preestablits per l'Ajuntament per a
l'arreplega de fems.
Article 57.No tenen consideració de fems domiciliaris:
a) Els residus o cendres industrials de fàbriques, quan el seu volum
supere el d'un sol recipient de grandària normal, tallers o magatzems, i
les cendres procedents de les calefaccions centrals.
c) Les terres de desmunte i les runes o rebutjos d'obres no compresos en
l'apartat e) de l'article anterior.
d) El detritus d'hospitals, clíniques i centres anàlegs d'assistència
sanitària.
e) Els desperdicis d'escorxadors, mercats, laboratoris i la resta
d'establiments públics semblants.
f) El fem de quadres, estables o corrals.
g) Els animals morts.
h) Els productes decomissats.
j) Els vehicles fora d'ús quan concórreguen en ells presumpcions
d'abandó, o quan els seus propietaris hagen fet renúncia expressa a favor
de l’Ajuntament de les Coves de Vinromà per a procedir a la seua
eliminació.
k) Qualsevol un altre producte anàleg.
Article 58.- LLEU
1.- Els vehicles destinats al transport de fems s'adaptaran a les
característiques que es fixen i portaran tancats els dispositius d'admissió
de fems, que només obriran durant les operacions d'arreplega.
2.- Els conductors dels vehicles limitaran les parades dels mateixos, al
temps indispensable per a la pràctica del servici.

3.- Es prohibix el trasbals i manipulació de fems fora dels parcs
d'arreplega o destrucció destinats a tals finalitats.
Article 59.- GREU
1.- El fem generat en domicilis particulars s'entregarà al servei de
recollida en l'interior de bosses de plàstic tancades.
2.- Les referides bosses, perfectament tancades, es depositaran en els
contenidors existents en la via pública o, si no n'hi ha, en els punts
concrets establerts, de manera que no queden dispersades, no embruten
la vorera ni molesten al trànsit de vianants que per ella poguera discórrer.
3.- Es prohibix entregar el fem en sacs, caixes de cartó o qualsevol altre
recipient improvisat. Així mateix, està prohibit deixar abandonats els
bidons o bosses en voreres, portals o escales.
4.- Correspon a l'Alcaldia fixar els punts de les vies públiques on
s'ubicaren els contenidors, constituint falta greu el pertorbar el
funcionament del servei, efectuant trasllats del contenidor sense
autorització prèvia municipal, encara que estos siguen d'escassa quantitat
o es presumisca que no ocasionarà molèsties.
Article 60.- LLEU
1.- L'usuari del servei haurà de complir amb exactitud l'horari establert
per a depositar les bosses de fem en els contenidors o, si no n'hi ha, en
els punts concrets establerts.
2.- L'horari general per a traure al carrer els fems domiciliaris serà de 21
h. A 24 h., de juny a setembre i de 19.30 a 24 h. D'octubre a maig.
3.- L'Ajuntament es reserva la potestat de modificar l'horari general
determinat en el punt 2 del present article, quan les circumstàncies ho
motiven. De qualsevol canvi de l'horari d'arreplega domiciliària de fems,
es donarà la publicitat adequada perquè en prengueu coneixement.
4.- Els dies en què no hi haja servei de recollida, queda prohibit
terminantment traure al carrer les bosses de fem, i durant els mesos
d’estiu, tampoc no es podran dipositar en els contenidors, per evitar olors
molests.
Article 61.- GREU
1.- Les empreses, indústries o activitats que generen residus que no
tinguen la consideració de fems domiciliaris i no siguen de caràcter tòxic
i/o perilloses, contaminant, podran depositar-les directament en la zona
regulada a este efecte (Ecoparc).
2.- La utilització de les instal·lacions necessitarà la corresponent

autorització. Els interessats presentaran una instància on sol·licitaran la
referida autorització i especificant les característiques de l'abocament a
realitzar, indicant volum o pes i periodicitat.
Transcorreguts quinze dies sense que l'Ajuntament resolga expressament
la pretensió, s'entendrà no concedida per silenci administratiu.
3.- Els vehicles que es destinen a l'arreplega i transport d'estos residus,
reuniran les condicions necessàries per a evitar que es desprenga o
aboque el seu contingut, seran de caixa tancada i estaran en bones
condicions de neteja. La utilització dels vehicles se sotmetrà a les
revisions que la normativa vigent establisca per a esta classe de vehicles.
En tot cas els residus aniran coberts amb una lona per a evitar la seua
caiguda.
4.- Els propietaris i conductors de vehicles que transporten terres, runes,
materials pulverulents, àrids, formigó, cartons, papers o qualsevol altra
matèria semblant hauran de prendre totes les mesures que siguen
precises 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, caiga sobre la via pública aigua, pols o part dels materials
transportats. Així mateix, abans d'eixir de les obres, hauran de llavar-se
els baixos i rodes dels vehicles, a fi d'impedir que embruten les vies
públiques.
5.- L'usuari autoritzat per al depòsit de residus, està obligat a complir les
instruccions que l'encarregat de les instal·lacions, concessionari del servici
o l'Autoritat Municipal li assenyalen sobre el lloc o zona on ha de
descarregar-los i la forma de fer-ho.
6.- El canvi de la característica de l'abocament autoritzat per a la seua
eliminació en el zona autoritzada, comportarà, prèvia l'oportuna audiència
a l'interessat, revocació de l'autorització concedida i sense perjuí de la
incoació de l'oportú expedient sancionador.
7.- Queda terminantment prohibit depositar qualsevol tipus de residu en
l'antic abocador de fems. L'incompliment de la prohibició serà sancionat
administrativament, amb independència de la reclamació pels danys
causats i de la competència de la jurisdicció penal que existira per a
conéixer, si és el cas.
Articule 62.- GREU
1.- D'acord amb el que establix la Llei 42/1975 de 19 de novembre, i la
Llei Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos 20/86, de 14 de maig, quan
l'Ajuntament considere que és perillós un determinat tipus de residus, per
a la recollida, ja siga efectuada pels serveis municipals o per tercers
autoritzats, es realitzarà el tractament necessari per a eliminar la

característica que li conferix la naturalesa de perillós, o per a transformarho en un material que puga ser arreplegat, transportat tractat o eliminat
sense perill per a les persones o el medi ambient.
2.- Les empreses, indústries o activitats que produïsquen residus de
caràcters tòxics i/o perillosos hauran de contractar la seua recollida,
transport i eliminació amb empreses gestores de residus d'estes
característiques.
3.- Es prohibix la utilització del servei establert d'arreplega de fems
domiciliaris per a l'eliminació d'esta classe de residus, el depòsit directe
de les mateixes en abocadors o en llocs no controlats.
4.- L'incompliment de la prohibició serà sancionat administrativament,
amb independència de la reclamació pels danys causats i de la
competència de la jurisdicció penal que existira per a conéixer, si és el
cas.
Article 63.- GREU
1.- Es considerarà com voluminosos els mobles, electrodomèstics i efectes
inservibles i semblants.
2.- Els voluminosos seran arreplegats l'últim dijous de cada mes, sense
perjuí que l'Ajuntament o si és el cas l'empresa concessionària del servici
modifique les dates d'arreplega, avisant amb antelació al veïnat
.
3.- Els usuaris d'este servici hauran de depositar els voluminosos davant
dels immobles on es propose la seua retirada, a partir de les 7 del matí
de l'últim dijous de cada mes, i de manera que no entorpisquen la
circulació per la via pública dels vehicles i de la vorera per als vianants.
4.- Els usuaris del servici hauran de sol·licitar-ho a les Oficines
municipals, abans del divendres anterior al dia de l'arreplega fins a les 12
h. Havent d'indicar les seues dades personals, domicili on s'han de retirar,
i el nombre de voluminosos que s'hauran de retirar.
Article 64.-GREU
1.- Queda prohibit l'abocament de fems, voluminosos, runes, enderrocs i
altres residus, en llocs no autoritzats.
2.- L'Ajuntament podrà crear ECOPARCS per a l'eliminació de residus no
domèstics prèviament classificats.
3.- El cartró, vidre, roba i envasos lleugers (plàstics, llandes, poliespan,
etc.) hauran de ser depositats en els seus respectius contenidors situats
en els punts nets, estant terminantment prohibit depositar-los en els
contenidors (verd fosc) destinats per als residus domèstics i tampoc en

les papereres.
TITOL IV
URBANISME, EDIFICIACION.
Article 65.- GREU
1.- Quan un edifici, paret, columna o qualsevol altra construcció, resultara
amenaçada de ruïna imminent, de tal gravetat que les mesures a prendre
no puguen diferir-se sense transcendent risc per a les persones o coses,
el propietari estarà obligat a la seua demolició o a executar, entre tant,
les obres necessàries per a evitar el perill, de conformitat amb les
instruccions que reba de l'Ajuntament per mitjà dels seus serveis tècnics.
2.- L'acord pel qual l'Alcaldia impose aquella obligació, requerirà amb un
informe previ del tècnic el qual expressarà si per a evitar els greus riscos
que s'aprecien, resulta indispensable procedir a la urgent demolició o pot
consolidar-se ràpidament l'obra per mitjà d'apuntalaments i sosteniments.
3.- D'acord amb les conclusions del dit informe, l'Alcaldia obligarà si és el
cas, al propietari a efectuar amb tota la urgència les obres necessàries
per a la consolidació de l'obra ruïnosa si l'estat de l'edifici encara ho
permetera, o si és el cas a realitzar els suports i apuntalaments que,
almenys i per un temps, eviten l'afonament de les obres quan esta solució
fora factible, o en últim terme, ordenarà el derrocament de l'obra ruïnosa,
en l'últim supòsit del qual l'Alcaldia podrà disposar que la finca siga
desallotjada.
4.- Si el propietari obligat deixara de complir allò que s'ha ordenat en el
termini que es fixe, es manarà executar a costa seu, per l'Alcaldia, i per al
cobrament de les obres es procedirà si és el cas, per la via de
constrenyiment administratiu.
5.- En cas necessari, i amb caràcter temporal, podrà l'Alcaldia ordenar
l'apuntalament indispensable i que es recolze en els immobles veïns.
Article 66.- GREU
Quan la ruïna de l'edifici, inclús sent greu, no poguera estimar-se com
imminent a tenor de l'informe emés pel Tècnic designat per l'Alcaldia,
s'instruirà l'oportú expedient i es procedirà d'acord amb les normes
urbanístiques i de disciplina urbanística vigent, i les consignades en la Llei
d'Arrendament Urbans o en aquelles disposicions que resultaren
aplicables.
Article 67.- GREU
Els particulars, promotors i empreses que realitzen obres tant en la zona
urbana com en el terme municipal i produïsquen desperfectes en les vies
públiques, serveis públics d'enllumenat, xarxa general d'aigües i

clavegueram, estan obligats a restituir-los en el seu anterior estat en el
termini màxim de 24 h. En cas contrari l'Ajuntament les realitzarà
subsidiàriament, els gastos de reparació de les quals aniran a càrrec dels
responsables de la producció del desperfecte, en eixe cas es practicarà la
liquidació corresponent a l'interessat dels gastos a reintegrar, i si és el cas
de conformitat amb el que establix l'art. 97 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, se seguirà el procediment previst en les
normes reguladores del procediment recaptatori en Via executiva i
constrenyiment.
TITOL V
POLICIA SANITÀRIA MUNICIPAL.
Article 68.- GREU
4.- Els propietaris d'immobles que desitgen realitzar connexions a la
xarxa general d'aigües, hauran de satisfer la taxa per drets d'enganxada
a la xarxa i els gastos que origine la realització de la connexió a
l'Ajuntament o empresa concessionària.
Article 69.- GREU
4.- Els propietaris d'immobles que desitgen realitzar connexions a la
xarxa general de clavegueram, hauran de satisfer la taxa per drets
d'enganxada a la xarxa i els gastos que origine la realització de la
connexió a l'Ajuntament o empresa concessionària.

Article 70.- GREU
Queda prohibit abocar al clavegueram qualsevol classe de materials o
substàncies que puguen impedir el funcionament normal de les
conduccions.
Article 71.- GREU
Queda igualment prohibit l'abocament a llits públics o canals de reg,
d'aigües residuals, la composició química o del qual contaminació
bacteriològica puga impurificar les aigües, llits i depuradora municipal.
Article 72.- GREU
La tolerància de l'existència de pous negres, no serà aplicable per als
edificis de nova construcció, ni tampoc als existents quan es realitzen
obres en les mateixes obres d'ampliació.
Article 73.- GREU
L'extracció de matèries de pous negres o de fem de les activitats
ramaderes sitis en la zona urbana o d'afecció d'un quilòmetre mínim de
distància s'efectuarà de nit, o a la matinada.

Article 74.- GREU
Queda prohibit abocar a la via pública qualsevol classe d'aigües residuals.
TITOL VII:
INFRACCIONS I SANCIONS.
CAPITULE I:
Infraccions en matèria de Convivència Ciutadana.
Article 75.1.- L'incompliment del que disposen els títols d'esta
reputarà com a infracció a la mateixa.

Ordenança es

2. - Les infraccions es classifiquen en:
a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.
3.- Seran qualificades com a infraccions lleus totes aquelles conductes
que constituïsquen en incompliment de les normes contingudes en els
referits títols, quan no concórrega cap de les circumstàncies agreujants a
què es referix l'article següent.
4.- Seran qualificades com a infraccions greus totes aquelles conductes
que constituïsquen un incompliment de les normes contingudes en els
referits títols, quan concórreguen una o dos circumstàncies agreujants a
què es referix l'article següent.
5.- Les infraccions regulades en legislació específica, se sancionaran de
conformitat a les mateixes. No obstant el disposat amb caràcter general
en l'apartat anterior, la infracció tindrà, així mateix, la consideració de
falta molt greu, quan com a conseqüència del funcionament o exercici de
l'activitat per establiments públics, s'incorreguera en qualsevol dels
supòsits previstos en la circumstància q) de l'articule 52 de la present
Ordenança.
6.- Les infraccions regulades en legislació específica, se sancionaran de
conformitat a les mateixes, en qualsevol cas la sanció mínima serà de 50
euros.
Article 76.La consideració de la infracció com greu o molt greu, dependrà de la
concurrència d'alguna o alguna de les circumstàncies agreujants que a
continuació es transcriuen, de conformitat amb les regles especificades en
l'article anterior:
a) Quan la situació provocada atempte contra la salut pública.
b) Quan la situació provocada produïsca incomoditat per a les persones.

c) Quan la situació provocada produïsca perill per a les persones.
d) Producció de danys materials en els béns que es vegen afectats.
e) Nombre de persones perjudicades.
f) Conducta dolosa o culpable de l'autor.
g) Reincidència o reiteració de l'autor. Quan siga un establiment públic en
un termini inferior a un any, haguera sigut objecte de dos sancions, ferms
en via administrativa.
h) Reincidència o reiteració de l'autor. Quan siga un establiment públic en
un termini inferior a un any, haguera sigut objecte de tres sancions,
ferms en via administrativa.

Article 77.Seran circumstàncies atenuants: Falta d'intencionalitat, correcció
voluntària de la conducta infractora, i altres a apreciar. L'apreciació
d'alguna d'estes circumstàncies motivarà l'aplicació de la sanció en els
graus inferiors.

Article 78.Si una mateixa conducta donara lloc a diverses infraccions se sancionarà
únicament la més greu, en el seu grau màxim.
CAPITOL II.
Sancions.
Article 79.Les sancions tipificades en la present Ordenança quedaran incloses en
una de les matèries següents:
1.- Seran considerades infraccions lleus la vulneració de les normes
contingudes en els articles següents de la present Ordenança:
3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 16 3)5)6)7)8)9) – 17 – 18 – 21 – 36 – 37 – 38
– 45 – 46 – 47 – 48 - 49 – 51 b)c)e)f)i)l)m) – 58
2.- Seran considerades infraccions greus la vulneració de les normes
contingudes en els articles següents de la present Ordenança:
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 1)2)4) – 24 – 27 – 31 – 39 – 40 –
51 a)d)g)h)j)k)n)o)p) – 52 – 59 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 –
67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74
Així com la reiteració en un any d'una falta lleu.

3.- Seran considerades infraccions molt greus la vulneració de les normes
contingudes en els articles següents de la present Ordenança:
6 c) – 14 j) –33 d)
Així com la reiteració, en l'espai d'un any, d'una infracció greu.
Article 81.Les anteriors infraccions seran sancionades, d'acord amb l'art. 141 de la
Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local modificat per la Llei
57/2003 de 16 de desembre, de la manera següent:
a) infraccions lleus: de 50 € a 750 €
b) infraccions greus: de 750 € a 1.500 €
c) infraccions molt greus: de 1.500 € a 3.000€

Articule 82.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.
CAPITOL VIII.
Procediment Sancionador
Article 83.1.- Les infraccions en matèria de regulació per la present Ordenança
seran objecte de les sancions administratives corresponents, prèvia
instrucció del preceptiu expedient, sense perjuí de les responsabilitats
civils, penals o d'un altre orde que es poguera incórrer.
2.- El procediment podrà iniciar-se d'ofici, per denúncia practicada per la
Policia Local, Agent de l'autoritat, o Cossos i forces de Seguretat de
l'Estat, o per denúncia de particular.
3.- La Instrucció de causa penal davant dels tribunals de Justícia
suspendrà la tramitació de l'expedient administratiu sancionador que
haguera sigut incoat pel mateix fet i, si és el cas, l'eficàcia dels actes
administratius d'imposició de sanció.
4.- En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets en funció
dels mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d'exigir-se les

altres responsabilitats que es deduïsquen de altres fets o infraccions
concurrents.
Article 84.1.- El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa el títol IX de la
Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, i pel Reglament del
procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per R.D.
1398/1993, de 4 d'agost.
2.- Les sancions a imposar ho seran de conformitat amb la tipificació
establida en els articles precedents, sense perjuí de la normativa
supletòria o sectorial i la resta de disposicions aplicables segons l'índole
de la infracció, independent que s'acorde per l'Ajuntament l'accessòria de
l'abonament dels gastos de reparació que s'hagueren ocasionat, decomís
dels béns si és el cas quan procedira per la naturalesa dels fets.
DISPOSICIONS FINALS:
Primera.- En el no previst en esta Ordenança, serà aplicable la normativa
vigent, reguladora de les infraccions administratives contemplades.
Segona: La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua
íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la província i haja transcorregut
el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
El que es fa públic per a general coneixement i compliment.
Recursos: Contra esta disposició general podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, dins del termini de DOS MESOS, comptats des del
dia següent al de la publicació d'esta Ordenança, segons establix l'art. 10
i 46 de la Llei 29/98, Reguladora de la Jurisidicción ContencionsoAdministrativa. No obstant podrà exercitar-se qualsevol altre recurs o
acció que s'estime procedent.

