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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. FINALITAT I OBJECTE, FONAMENTS LEGALS, ÀMBIT D’APLICACIÓ i ACTUACIONS
ADMINISTRATIVES.
Article 1. Finalitat i objecte de l’Ordenança
1. Aquesta Ordenança té per finalitat preservar l'espai públic com a lloc
de convivència i civisme, en el qual totes les persones puguen
desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, oci,
trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i
a la pluralitat d'expressions de tot tipus existents i, en definitiva,
millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans en el Municipi
de Massanassa.
2. És també objecte d'aquesta Ordenança establir normes que
afavorisquen el normal desenvolupament de la convivència ciutadana,
el bon ús i gaudi dels béns i serveis d'ús públic, així com la seua
conservació i protecció, en l'àmbit de les competències municipals,
enfront de les agressions, alteracions i/o usos indeguts que puguen ser
objecte, la sanció de les conductes incíviques i la reparació dels danys
causats.
3. És també objecte d'aquesta Ordenança establir normes que
afavorisquen el normal desenvolupament de la convivència ciutadana,
el bon ús i gaudi dels béns d'ús públic, així com la seua conservació i
protecció, en l'àmbit de les competències municipals.
4. Igualment es pretén garantir la correcta utilització i,
conseqüentment, la plena disponibilitat dels serveis d'urgència per a les
finalitats per als quals estan concebuts, enfront d'un possible
requeriment i mobilització injustificada dels seus mitjans humans i
materials.
5. Als efectes expressats en els apartats anteriors, aquesta Ordenança
regula una sèrie de mesures encaminades específicament al foment i a
la promoció de la convivència i el civisme en l'espai públic, identificant
quins són els béns jurídics tutelats, preveient quins són les normes de
conducta en cada cas i sancionant aquelles que poden pertorbar,
lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns
que es troben en l'espai públic que li ha de servir de suport, tipificant,
si escau, mesures específiques d’intervenció.
Article 2. Fonaments legals
1. L'Ordenança incorpora els criteris orientadors de la Carta Europea
d'Autonomia Local en relació amb les col·lectivitats contemplades en la
legislació espanyola de Règim Local previstes en els articles 140 i 141
de la Constitució.
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2. Aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal
de tipificar infraccions i sancions que s'estableix en els articles 139 i
següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, modificada per la Llei 57/2003 per a la Modernització del
Govern Local.
3. L'establit en l'apartat anterior s'entén sense perjudici de les altres
competències i funcions atribuïdes al Municipi de Massanassa per la
normativa general de règim local i la legislació sectorial aplicable.
Article 3. Àmbit d’aplicació objetiva
1. Les prescripcions de la present Ordenança són aplicables en tot el
territori que comprèn el terme municipal de Massanassa.
2. Les mesures de protecció regulades en aquesta Ordenança es
refereixen als béns de servei o ús públics de titularitat municipal, així
com a construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i
elements de domini públic municipal situats en aquells, tals com:
voreres, carrers, vies de circulació, places, avingudes, passejos,
passatges, bulevards, parcs, jardins i altres espais, zones verdes o
forestals, falçs, ponts i passarel·les, túnels i passos subterranis,
aparcaments, fonts i estanys, àrees recreatives, edificis públics,
mercats, museus i centres culturals, col·legis públics, cementeris,
piscines, complexos esportius i les seues instal·lacions, estàtues i
escultures, bancs, fanals, elements decoratius, senyals viaris, arbres i
plantes, tanques, elements de transport i vehicles municipals i altres
béns de la mateixa o semblant naturalesa.
3. També estan compresos en les mesures de protecció d'aquesta
Ordenança els béns i instal·lacions de titularitat d'altres
Administracions Públiques i entitats públiques o privades que formen
part del mobiliari urbà del Municipi de Massanassa quan estan
destinats al públic o constitueixen equipaments, instal·lacions o
elements d'un servei públic, tals com: vehicles de transport,
bicicletes, aparca bicis marquesines, parades d'autobusos, de
ferrocarril o d'autocar o altres elements del transport, contenidors i
altres elements de naturalesa similar, tanques, cartells, anuncis,
rètols i altres elements publicitaris, senyals de tràfic, quioscs,
terrasses i veladores, tendals, jardineres i altres béns de la mateixa o
semblant naturalesa.
4. Quan siga el cas, l'Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis
específics amb els titulars d'aquests espais, construccions,
instal·lacions, vehicles o elements amb la finalitat de dotar de la
cobertura jurídica necessària a la intervenció municipal.
5. L'Ordenança s'aplicarà també a espais, construccions, instal·lacions
i béns de titularitat privada quan des d'ells es realitzen conductes o
activitats que afecten o puguen afectar negativament a la convivència
i al civisme en els espais, instal·lacions i elements assenyalats en els
apartats anteriors, o quan el descuit o la falta d'un adequat
manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris, arrendataris
o usuaris puga implicar igualment conseqüències negatives per a la
convivència o el civisme en l'espai públic.
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6. Les mesures de protecció contemplades en aquesta Ordenança
aconsegueixen també, quan formen part del patrimoni i el paisatge
urbans, a les façanes dels edificis i altres elements urbanístics i
arquitectònics de titularitat pública o privada, tals com a portals,
galeries comercials, aparadors, patis, solars, passatges, jardins,
tanques, jardineres, fanals, elements decoratius, contenidors,
papereres i béns de la mateixa o semblant naturalesa, sempre que
estiguen situats en la via pública o siguen visibles des d'ella, i sense
perjudici dels drets que individualment corresponguen als propietaris.
Article 4. Àmbit d’aplicació subjetiva
1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que es troben en el
terme municipal de Massanassa, siga el que siga la seua concreta
situació jurídica administrativa.
2. També és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat,
en els termes i amb les conseqüències previstes en aquesta ordenança
i en la resta de l'ordenament jurídic. En els supòsits en què així es
preveja expressament, els pares, tutors o guardadores, també podran
ser considerats responsables de les infraccions comeses pels menors
quan concórrega, per part d'aquells, dol, culpa o negligència, inclosa
la simple inobservança.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es preveja de manera
expressa en l'Ordenança, aquesta també serà aplicable als
organitzadors d'actes públics
Article 5. Competència municipal
1. Constitueix competència de l’Administració Municipal:
a) La conservació i tutela dels béns municipals.
b) La seguritat en llocs públics, que inclou la vigilància dels
espais públics i la protecció de persones i béns. En coordinació
amb els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat que participen en
la seguretat pública.
c) La disciplina urbanística, a fi de vetlar per la conservació del
mitjà urbà i de les edificacions perquè es mantinguen en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
d) La promoció, incentiu i organització d'accions dirigides a la
prevenció de conductes que conculquen o infringisquen les
normes de la pacífica convivència ciutadana tals com:
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la deguda difusió del present text.
Accions educatives en centres escolars.
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Accions orientatives i educatives en projectes d'oci
alternatiu ampliant l'oferta en aquesta matèria.
Implantació de bústies de suggeriments en els
organismes depenents d'aquest Ajuntament.
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2. Les mesures de protecció de competència municipal previstes
en aquesta Ordenança s'entenen sense perjudici dels drets,
facultats i deures que corresponen als propietaris/as dels béns
afectats i de les competències d'altres Administracions Públiques
i dels Jutges i Tribunals de Justícia regulades per les lleis.
3. En aplicació de les mesures establides en aquesta Ordenança
s'estarà principalment al restabliment de l'ordre cívic pertorbat,
a la reprensió de les conductes antisocials i a la reparació dels
danys causats.
4. Les competències municipals recollides en l'Ordenança seran
exercides pels òrgans municipals competents que podran exigir
d'ofici o a instàncies de part la sol·licitud de llicències o
autoritzacions, l'adopció de les mesures preventives, correctores
o reparadores necessàries; ordenar quantes inspeccions estimen
convenient i aplicar el procediment sancionador en cas
d'incompliment de la legislació vigent i/o d'aquesta Ordenança.
Article 6. Exercici de competències municipals
Les competències arreplegades en l'Ordenança seran exercides pels òrgans
municipals competents, que podran exigir d'ofici, o a instàncies de part, la
sol·licitud de llicències o autoritzacions; l'adopció de les mesures preventives,
correctores o reparadores necessàries; ordenar quantes inspeccions estimen
convenients; i aplicar el procediment sancionador, en cas d'incompliment de
la legislació vigent i/o d'aquesta Ordenança.
Article 7. Actuacions administratives
Les actuacions derivades de l'aplicació d'aquesta Ordenança s'ajustaran a les
disposicions sobre procediment, impugnació i, en general, règim jurídic i
sancionador que siguen aplicables.
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CAPÍTOL II. PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I CIVISME: DRETS,
OBLIGACIONS CIUTADANES I AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
Article 8. Normes Generals de Convivència Ciutadana i Civisme
1. Sense perjudici d'altres deures que es puguen derivar d'aquesta o
altres ordenances municipals i de la resta de l'ordenament jurídic
aplicable, totes les persones que estan en el Municipi de Massanassa,
siga quin siga el títol o les circumstàncies en què ho facen o la situació
jurídica administrativa en què es troben, han de respectar les normes
de conducta previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic
de convivència en l'espai públic.
2. Ningú podrà, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les
altres persones ni atemptar contra la seua dignitat o la seua llibertat
d'acció. Totes les persones s'abstindran particularment de realitzar
pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comporten
violència física o coacció moral o psicològica o d'un altre tipus.
3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte,
atenció, consideració i solidaritat especials a aquelles persones que,
per les seues circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra
índole, més ho necessiten.
4. Totes les persones tenen l'obligació d'utilitzar correctament els
espais públics de la ciutat i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari
urbà i altres elements situats en ells, d'acord amb la seua pròpia
naturalesa, destinació i finalitat, i respectant en tot cas el dret que
també tenen els altres a usar-los i gaudir d'ells.
5. Tots els propietaris o ocupants d'immobles, edificis, construccions,
instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan
obligats a evitar que, des d'aquests, puguen produir-se conductes o
activitats que causen molèsties innecessàries a les altres persones.
6. Totes les persones que es troben en el Municipi de Massanassa tenen
el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents
en l'eradicació de les conductes que alteren, pertorben o lesionen la
convivència ciutadana.
7. Així mateix estan obligats a avisar de l'existència d'incendis i d'actes
que posen en perill la seguretat de les persones a l'autoritat competent
o als serveis d'emergència.
Article 9. Principi de llibertat individual
Totes les persones a les quals es refereix l'anterior article tenen dret a
comportar-se lliurement en els espais públics del Municipi de Massanassa i a
ser respectades en la seua llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones,
així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la
pròpia convivència.
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Article 10. Drets i obligacions ciutadanes
1. Drets:
a. En l'àmbit d'aquesta ordenança, totes les persones subjectes a
la mateixa tenen dret a comportar-se lliurement en els espais
públics de la ciutat i a ser respectats en la seua llibertat. Aquest
dret és limitat per les normes de conducta establides en aquesta
ordenança i la resta de l'ordenament jurídic, en particular pels
deures generals de convivència i civisme i, molt especialment,
pel deure de respectar la llibertat, la dignitat i els drets de les
altres persones.
b. La ciutadania té dret al bon funcionament dels serveis públics
i, en concret, al fet que l'Ajuntament, a través dels serveis
municipals competents, vigile activament el compliment de les
normes municipals i qualsevol altra normativa vigent sobre
convivència ciutadana, i tramite les denúncies que
corresponguen contra les actuacions que suposen infracció a les
mateixes.
c. A utilitzar els serveis públics municipals d'acord amb la seua
naturalesa.
2. Obligacions ciutadanes:
a. Els ciutadans tenen obligació de respectar la convivència i
tranquil·litat ciutadanes.
b. Així mateix estan obligats a usar els béns i serveis públics
conforme al seu ús i destinació. S'entén per ús de la via pública a
l'efecte de la present Ordenança la utilització o aprofitament que
tota persona física o jurídica pot fer del sòl, vol o subsòl de la
mateixa.
c. A complir les normes de convivència establides en la normativa
vigent i en les Ordenances i Reglaments Municipals, així com les
Resolucions i Bàndols de l'Alcaldia objecte d'aquesta Ordenança.
d. A respectar la convivència i tranquil·litat ciutadanes. Ningú
pugues, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les
altres persones, ni atemptar contra la seua llibertat, ni ofendre
les conviccions i criteris generalment admesos sobre convivència.
Tots han d'abstenir-se de qualsevol conducta que comporte abús,
arbitrarietat, discriminació o violència física o coacció de
qualsevol tipus.
e. respectar i no degradar en forma alguna els béns i
instal·lacions públiques i privades, ni l'entorn mediambiental.
f. A usar els béns i serveis públics i privats, sempre que puga
afectar a un tercer, conforme al seu ús i destinació.
g. A respectar, a no embrutar i no degradar en forma alguna els
béns i instal·lacions públics i privats, ni l'entorn mediambiental.
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h. A respectar les normes d'ús i comportament establides en els
vehicles de transport i edificis públics, atendre les indicacions de
la Policia Local o del personal d'altres serveis municipals
competents i, en tot cas, en aquesta Ordenança i en els
Reglaments que existisquen.
3. L'Ajuntament donarà informació als veïns de les seues
disposarà els serveis necessaris per a facilitar als
interposició de denúncies contra els responsables de la
dels béns públics i/o privats, o de l'alteració de la bona
segons l'establit per la present Ordenança.

obligacions i
afectats la
deterioració
convivència,

4. Totes les persones tenen l'obligació d'utilitzar correctament els
espais públics de la ciutat i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari
urbà i altres elements situats en ells, d'acord amb la seua pròpia
naturalesa, destinació i finalitat, i respectant en tot cas el dret que
també tenen els altres a usar-los i gaudir d'ells.
5. Tots els propietaris o ocupants d'immobles, edificis, construccions,
instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan
obligats a evitar que, des d'aquests, puguen produir-se conductes o
activitats que causen molèsties innecessàries a les altres persones.
Article 11. Activitats, instal·lacions i tramitació de llicències
1. Totes les activitats comercials o industrials, així com les
instal·lacions o actuacions de qualsevol tipus, exercir o situar-se en
l'àmbit territorial del Municipi de Massanassa, precisaran d'autorització
municipal, sense perjudici d'altres llicències exigibles conforme a la
normativa vigent.
2. La tramitació d'autoritzacions es realitzarà segons estipula la
normativa municipal o per les normes de caràcter específic vigents.
Article 12. Execució forçosa i actuació municipal
1. Davant l'incompliment de les obligacions de manteniment, neteja o
reparació, pel titular de l'obra, activitat o pels propietaris de terrenys,
solars, edificis i locals, amb independència de les sancions al fet que
pertocara, l'Ajuntament podrà requerir a la propietat, al titular de
l'activitat o a l'adjudicatari de l'obra o servei, la seua realització a
través del procediment d'execució forçosa.
2. Transcorregut el termini marcat sense executar l'ordenat, es durà a
terme per l'Ajuntament, amb càrrec a l'obligat a través del
procediment d'execució subsidiària.
3. Els elements instal·lats en la via pública sense autorització
municipal, podran ser immediatament retirats pels serveis municipals,
que repercutiran el cost corresponent al responsable d'aquesta
instal·lació, sense perjudici de l'aplicació del procediment sancionador
que corresponga.
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TITOL II. NETEJA DE LA XARXA VIÀRIA I D’ALTRES ESPAIS LLIURES
CAPÍTOL I. PERSONES OBLIGADES
Article 18. Espais públics
1. Els ciutadans estan obligats a respectar la convivència i tranquil·litat
ciutadana.
2. Els béns i serveis públics han de ser utilitzats d'acord amb la seua
naturalesa respectant el dret dels altres ciutadans i ciutadanes per a
gaudir-los.
3. Queda prohibit qualsevol comportament que supose un mal ús o
genere brutícia o danys a la via pública i als seus elements estructurals
i mobiliari urbà.
4. S'entén també inclòs en les mesures de protecció d'aquesta
Ordenança:
a) Els béns i instal·lacions de titularitat d'altres Administracions
Públiques i entitats públiques o privades que estiguen destinats
al públic o constituïsquen equipaments o elements de servei
públic formant part del mobiliari urbà del terme municipal de
Massanassa, tals com a marquesines, tanques, cartells, i altres
béns de similar naturalesa.
b) Les façanes dels edificis i altres elements urbanístics i
arquitectònics de titularitat pública o privada, quan s'integren en
el paisatge urbà de la ciutat, entre els quals s'inclouen a manera
d'exemple: patis, passatges, fanals, jardineres, elements
decoratius, i béns de similar naturalesa sempre que estiguen
situats en la via pública, tot ells sense perjudici dels drets que
corresponguen als propietaris dels mateixos.
5. Així mateix estan obligats a usar els béns i serveis públics conforme
al seu ús i destinació.
Article 19. Espais privats
1. Els propietaris de terrenys, solars, construccions, edificis i locals
tenen el deure mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i
ornato públic. La neteja de solars i altres terrenys de propietat
particular que es troben en sòl urbà correspondrà a la propietat, sense
menyscapte del compliment d'altres obligacions de caràcter urbanístic.
L'actuació municipal s'adequarà a l'establit en l'article 104.4 de la
present ordenança.
2. Correspon als titulars dels locals de negocis situats en planta baixa la
neteja de la vorera que corresponga a la seua part de façana.
3. La neteja dels carrers que no siguen de domini públic, haurà de durse a terme per la propietat, així com celoberts, patis d’illes de cases,
zones comunals, etc.
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Article 20. Règim de sancions
1. La realització de conductes prohibides en l'apartat 2,3 i 5 de l'article
18 i els apartats 2 i 3 de l'article 19, tindran la consideració d'infracció
lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros.
2. La realització de conductes prohibides en els apartats 2 i 3 de
l'article 19 tindran la consideració d'infracció greu, sí suposa un greu
risc per a la seguretat i salubritat.
3. La realització de la conducta prohibida en l'apartat 1 de l'article 19,
sera sancionada d'acord amb l'article 103 de la present ordenança.
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CAPITOL II. NETEJA PÚBLICA COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ÚS COMÚ GENERAL DELS
CIUTADANS
Article 21. Normes generals
1. Els ciutadans tenen l'obligació de dipositar els residus sòlids en les
papereres i contenidors corresponents.
2. Es prohibeix llançar o dipositar residus, desaprofitaments i qualsevol
tipus de brosses i enderrocs en les vies públiques i espais d'ús públic, en
la xarxa de clavegueram i en els solars i finques sense barrar, havent
d'utilitzar-se sempre aquests contenidors.
Article 22. Normes particulars
1. Està prohibit que els ocupants d'edificis aboquen a la via pública
qualsevol tipus de residus, fins i tot en borses o altres recipients,
partícules derivades de la neteja de qualsevol classe d'objecte i aigua
procedent del reg de plantes de balconades i terrasses.
2. La brossa domiciliària i dels establiments haurà de ser introduïda,
dins de l'horari de les 20 hores fins a les 23 hores, en borses que,
correctament tancades, es col·locaran en el contenidor més proper o,
de trobar-se totalment saturat, en el més pròxim.
3. Queda prohibit dipositar a l'interior dels contenidors qualsevol classe
de residu líquid així com introduir en els contenidors de recollida
selectiva materials de qualsevol tipus diferent dels expressament
predeterminats o fixats per l'Ajuntament.
4. Queda prohibit llançar qualsevol tipus de residus des dels vehicles, ja
siga en marxa o detinguts.
5. Queda prohibit, dipositar en les papereres tots aquells residus sòlids
que no siguen de format xicotet com a papers, embolcalls i similars.
6. Es prohibeix deixar residus en paquets, caixes i similars o sense
envasar i l'abandó dels residus als voltants de les zones habilitades per
als contenidors.
Article 23. Règim de sancions
1. La realització de conductes prohibides de l'article 21 i de l'article 22
tindran la consideració d'infracció lleu i serà sancionada amb multa de
fins a 750 euros.
2. La realització de conductes prohibides de l'article 21 i de l'article 22
tindran la consideració d'infracció greu, sí suposa un greu risc per a la
seguretat i salubritat, i seran sancionada amb multa de 750,01 fins a
1.500 euros.

POL-005-1804-va

Ajuntament de Massanassa

11

Ordenança Reguladora de Convivència Ciutadana i
Protecció de l’Espai Urbà
Àrea de Policia
CAPITOL III. NETEJA D’EDIFICIS I MOBILIARI URBÀ
Article 24. Normes d’utilització
1. Totes les persones estan obligades a respectar el mobiliari urbà, així
com l'arbrat de la localitat i les instal·lacions complementàries, com
estàtues, reixats, fonts, proteccions, fanals, pals, senyals, papereres,
tanques i altres elements destinats al seu ornat, seguretat o utilitat,
abstenint-se de qualsevol acte que els puga danyar, enlletgir o
embrutar.
2. Les persones usuàries de les instal·lacions públiques i zones
d'esbarjo, jardins i parcs de la localitat, hauran de respectar els
animals i les plantes; evitar tota classe de desperfectes i brutícies;
atendre les indicacions contingudes en els rètols i avisos, i aquelles que
els puguen formular la Policia Local o el personal d'altres serveis
municipals competents.
Article 25. Competències
1. És d'exclusiva competència municipal la instal·lació i manteniment
en la via pública de tot tipus d'elements de mobiliari urbà i
senyalització vial, així com d'arbres, jardins i parcs públics, sense
perjudici dels elements existents en finques particulars.
2. Els/les interessats/as en la instal·lació en la via pública de qualsevol
tipus de tanques publicitàries, senyals informatius comercials o
industrials, de reserva d'espai o pas, o elements de mobiliari urbà,
hauran de comptar amb la preceptiva autorització municipal que
establirà els requisits i condicions d'instal·lació.
3. Els elements descrits en l'apartat anterior, que es troben instal·lats
en la via pública sense autorització municipal, podran ser
immediatament retirats pels serveis municipals, que repercutiran
posteriorment el seu cost sobre el responsable d'aquesta instal·lació,
sense perjudici de l'aplicació del procediment sancionador que
corresponga.
Article 26. Estesa de robes i exposició d'elements domèstics
1. Es prohibeix l'estesa o exposició de robes, peces de vestir i elements
domèstics en balconades, finestres, ampits, terrasses exteriors o
paraments d'edificis situats cap a la via pública o quan siguen visibles
des d'aquesta. Les robes que s'assequen en els celoberts seran
col·locades de manera que no impedisquen l'entrada de llum en els
habitatges dels altres veïns i suficientment escorregudes, per evitar
mullar la roba d'altres bugades. Excepcionalment, i sempre que es
tracte d'edificis que per la seva estructura i distribució no disposen de
celobert o un altre lloc destinat originàriament a ser utilitzat com a
estenedor, es permetrà assecar robes a l'interior de les balconades.
2. Es prohibeix especialment la col·locació de tests o qualssevol altres
objectes que pogueren suposar riscos per als transeünts, en els ampits
de les finestres o balconades, quan aquestes manquen de la protecció
adequada.
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Article 27. Cura dels llocs públics i béns de ornat o pública utilitat
1. Es prohibeixen les següents activitats:
a) Pintar, escriure i embrutar els béns de ornat o pública utilitat
com a fanals, voreres, papereres, tanques i tancats, taulons
municipals, etc.
b) Pegar cartells fora dels llocs autoritzats, exceptuant-se
d'aquesta prohibició els partits polítics en períodes electorals i
les entitats socials davant esdeveniments d'especial significació
ciutadana, que, en tot cas, estaran obligats a utilitzar cinta
adhesiva per a la col·locació, a fi de facilitar la seua posterior
neteja.
No obstant açò s'adequaran a l'establit en el capítol II, del Títol III de la
present ordenança.
Article 28. Prohibicions expresses
1. Es prohibeixen expressament les següents activitats:
a) Fer mal de qualsevol forma als animals.
b) Portar animals solts i/o sense morrió quan els mateixos tinguen la
catalogació de gos potencialment perillós o quan el temperament de
l’animal així ho aconselle.
Article 29. Règim de sancions
1. La realització de conductes de l'article 25.2 incomplint el contingut del
mateix, de l'article 26.1 i 2, article 27 i article 28.1b tindran la
consideració d'infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750
euros, llevat que siga infracció més greu.
2. La realització de conductes prohibides de l'article 28.1 a) i b) si causa un
greu perill per a les persones, tindran la consideració d'infracció greu i
seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
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CAPITOL IV. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA D’OBRES I ACTIVITATS DIVERSES
Article 30. Brutícia de la via pública
1. Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública,
qualsevol que siga el lloc en què es desenvolupe, i sense perjudici de les
llicències o autoritzacions que en cada cas siguen procedents, exigeixen
dels seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública, així com la de netejar amb la freqüència
adequada la part afectada de la mateixa, i retirar els materials residuals
resultants.
2. L'Autoritat Municipal podrà requerir al responsable perquè efectue les
accions de neteja corresponents.
3. Per a prevenir la brutícia, les persones que realitzen treballs o obres que
afecten a la via pública, hauran de procedir a la protecció d'aquesta
mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant dels
enderrocaments, terres i altres materials sobrants d'obra, de manera que
s'impedisca l'expansió i abocament d'aquests materials fora de la zona
afectada pels treballs.
4. Si fóra necessari, sobre la base del fet que els vehicles de transport
depenents de l'obra produïren brutícia en la via pública, s'instal·larà un
sistema de llavat de les rodes d'aqueixos vehicles.
5. Especialment, les zones immediates als treballs de rases, canalitzacions,
etc., realitzades en la via pública, hauran de mantenir-se sempre netes i
exemptes de tota classe de materials residuals.
6. Quan es tracte d'obres en la via pública, independentment de les mesures
de seguretat vial, hauran d'instal·lar-se tanques i elements de protecció,
així com tubs per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
d'enderrocament, que hauran de reunir les condicions necessàries per a
impedir la brutícia en la via pública i que es causen danys o molèsties a
persones o coses.
7. Els vehicles destinats als treballs de construcció, donaran compliment a
les prescripcions que s'estableixen sobre transport i abocament de terres i
enderrocs.
8. Quan es tracte d'edificis en construcció, rehabilitació, reforma o
enderrocament, serà el contractista de l'obra el responsable de la neteja de
la via pública que es veja afectada per les obres.
Article 31. Materials residuals
1. Es prohibeix l'abandó o deposició en la via pública de qualsevol material
residual, o el seu abocament en algun dels seus elements.
2. En el cas concret dels envasos i embalatges no produïts per particulars i
susceptibles de reciclar-se, els propietaris de l'activitat generadora dels
mateixos hauran d'ajustar-se a la gestió realitzada pel servei de neteja.
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3. Els residus es dipositaran, en tot cas, en elements de contenció
autoritzats per l'Ajuntament, i seguint quant a la instal·lació les directrius
que per a contenidors en la via pública queden establides.
4. La utilització d'elements de contenció per a obres serà preceptiva quan
haja d'ocupar-se espai públic per al seu dipòsit i ajustaran les seues
dimensions a les característiques de les vies públiques en què se situen, de
tal manera, que no siga impeditiva de la prestació d'aquests serveis.
5. Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de la via pública amb les
condicions que estableix la present Ordenança i, en tot cas, dins de les vinti-quatre hores següents a la finalització dels treballs.
6. Sobrepassat el termini de vint-i-quatre hores, els materials abandonats
en la via pública adquiriran el caràcter de propietat municipal, sense que el
responsable puga reclamar a l'Ajuntament per les pèrdues ocasionades en
l'eliminació d'aquests materials, i sense perjudici de la taxa fiscal a aplicar
per la prestació del corresponent servei, ni de les sancions que siguen
aplicables.
7. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, eixida o entrada a
obres, magatzems, etc., de qualsevol vehicle que puga produir brutícia en
la via pública amb la càrrega, el combustible, el fang o altres materials o
amb les rodes, embruten la via pública o altres elements, el personal
responsable d'aquestes operacions, i subsidiàriament, els titulars dels
establiments i obres on s'hagen efectuat i, en últim terme, el propietari o el
conductor del vehicle, procediran a la neteja de la via pública i dels
elements d'aquesta que s'hagueren embrutat, així com a la retirada dels
materials abocats i reparar els danys que s'hagen pogut causar, d'acord amb
les instruccions dels serveis tècnics municipals tot açò sense perjudici de
l'establit en l'article 30 de la present Ordenança.
8. Les persones esmentades en l'apartat anterior, i pel mateix ordre, seran
les responsables de les infraccions que pels conceptes citats es feren a la
present Ordenança, i dels danys que de les mateixes es deriven.
9. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigonera sense
portar tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que impedisca
l'abocament de formigó en la via pública.
10. Es prohibeix netejar les formigoneres en la via pública i qualsevol altre
lloc no adequat per a açò.
11. De l'incompliment dels apartats anteriors seran responsables el
propietari i el conductor del vehicle, quedant obligats a la neteja del
formigó que s'aboque, i de la via pública afectada, sense perjudici de les
sancions que corresponguen.
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Article 32. Mesurades per a prevenir la brutícia per obres realitzades en la via
pública
1. Per a prevenir la brutícia, les persones que realitzen obres en la via
pública o en espais públics, deuran:
a) Impedir l’escampament i la dispersió d'aquests materials fora de
l'estricta zona afectada pels treballs, protegint-la mitjançant la
col·locació d'elements adequats a l'entorn dels treballs.
b) Mantenir sempre netes i exemptes de tota classe d'elements
residuals les superfícies immediates als treballs.
c) Col·locar les mesures de protecció necessàries per a evitar la
caiguda de materials a la via pública.
d) Es prendran totes les mesures per a no provocar pólvores, fums ni
molèsties.
Article 33. Prohibicions expresses
1. Es prohibeix realitzar en la via pública els actes que s'especifiquen a
continuació:
a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol classe de materials residuals
tant en les calçades com en les voreres -excepte les que vagen a ser
retirades pel servei de neteja pública-, escocells, solars i xarxa de
sanejament.
b) Vessar en els mateixos llocs qualsevol tipus d'aigua bruta, a
excepció de la xarxa de sanejament.
c) L'abocament, fins i tot en la xarxa de sanejament, de qualsevol
tipus de residu industrial líquid, sòlid o solidificable.
d) L'abandó d'animals morts.
i) La neteja d'animals.
f) El llavat i reparació de vehicles.
g) Realitzar qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la
neteja i decor de la via pública.
h) Sacsejar peces o catifes per les balconades o finestres a la via
pública.
2. Es prohibeix l'abandó de mobles i estris particulars en la via pública,
excepte els que estiguen esperant ser retirats pel servei especial de
recollida dels mateixos.
3. Serà potestat dels serveis municipals la retirada sense previ avís de tot
objecte o material abandonat en la via pública.
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4. Els materials retirats pels serveis municipals, seran traslladats, per al seu
dipòsit o eliminació, als llocs previstos a tal fi per l'autoritat municipal.
5. El dipòsit o tractament d'aquests materials es regirà, en tot moment, per
la legislació vigent i, en el no previst, per la qual cosa dispose l'autoritat
municipal competent.
6. Les despeses ocasionades per la recollida, transport i custòdia d'aquests
materials, seran a càrrec dels seus propietaris o dels productors de
desferres.
Article 34. Infraccions
1. Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o mandats
continguts en els articles d'aquesta Ordenança, a més dels comportaments
següents:
a) Emetre pòlvores, fums o altres elements que puguen causar
molèsties en la via pública i embrutar-la.
b) Desatendre els requeriments municipals per a cessar l'activitat que
origina la brutícia o l'emissió de pòlvores, fums o altres elements que
causen molèsties.
c) Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les
deficiències observades.
d) Desatendre els requeriments municipals per a procedir a la neteja
de la part de la via pública i els seus elements estructurals que
s'hagueren vist afectats.
i) No adoptar les mesures adequades per a evitar la brutícia o
l'emissió de pòlvores, fums, etc., que causen molèsties en la via
pública.
f) Incomplir les condicions fixades en les llicències per a evitar la
brutícia o l'emissió de pòlvores, fums, etc. que causen molèsties.
g) Usar o ocupar el subsòl, el sòl o el vol de la via pública o fer obres
en ella sense llicència municipal.
h) Incompliment de les condicions generals o específiques de la
llicència municipal per a la qual es concedeix el permís d'ocupació de
la via pública.
i) Instal·lació de mobiliari que incomplisca les especificacions o els
models aprovats per l'Ajuntament.
j) Ocupació de la via pública de manera que destorbe o obstaculitze
la lliure circulació de vianants o vehicles o que puga ocasionar danys a
persones i altres elements de la via pública.
k) Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal.
l) Deteriorar qualsevol element de la via pública.
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Article 35. Execució forçosa i actuació municipal
1. Davant l'incompliment de les obligacions de manteniment, neteja o
reparació, pel titular de l'obra, activitat o pels propietaris d'edificis i locals,
amb independència de les sancions al fet que pertocara, l'Ajuntament podrà
requerir a la propietat, al titular de l'activitat o a l'adjudicatari de l'obra o
servei, la seua realització a través del procediment d'execució forçosa.
2. Transcorregut el termini marcat sense executar l'ordenant, es durà a
terme per l'Ajuntament, amb càrrec a l'obligat a través del procediment
d'execució subsidiària.
3. Els elements instal·lats en la via pública sense autorització municipal,
podran ser immediatament retirats pels serveis municipals, que repercutiran
el cost corresponent al responsable d'aquesta instal·lació, sense perjudici de
l'aplicació del procediment sancionador que corresponga.
Article 36. Règim de sancions
1. La realització de conductes de l'article 30 incomplint el contingut del
mateix, de l'article 31.1, 31.2, 31.3.31.4.31.5.31.6.31.7, 32, 33, tindran la
consideració d'infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750
euros, llevat que siga infracció més greu, que vindrà determinada si a
conseqüència de la mateixa, es produeixen les molèsties, perill a la
seguretat vial i/o risc de lesions, o existeix una reiteració d'infraccions.
2. La realització de conductes prohibides de l'article 31.9, 31.10 i 34 que
no estiguen qualificades com molt greus, tindran la consideració d'infracció
greu i seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
3. La realització de conductes prohibides de l'article 34.b, 34, c, 34.d,
34.f, 34.j tindran la consideració d'infracció molt greu i seran sancionades
amb multa d'1.500,01 a 3.000 euros, sense perjudici de la legislació penal.
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CAPITOL V. ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D’ACTES PÚBLICS
Article 37. Organització i autorització d’actes públics
1. Els organitzadors d'actes celebrats en els espais públics han de garantir la
seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb
les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixen en cada
cas per l'òrgan competent. Quan les circumstàncies així ho aconsellen,
l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors que dipositen una fiança o
subscriguen una pòlissa d'assegurança per a respondre dels danys i perjudicis
que puguen causar-se.
2. Els organitzadors d'actes públics, en atenció als principis de
col·laboració, coresponsabilitat i confiança amb l'autoritat municipal,
hauran de vetlar per que els espais públics utilitzats no s'embruten i els seus
elements urbans o arquitectònics no es deterioren, quedant obligats, si
escau, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.
3. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'actes festius,
musicals, culturals, esportius o d'índole similar en els espais públics en els
quals es pretenguen realitzar quan, per les previsions del públic assistent,
les característiques del propi espai públic o altres circumstàncies
degudament acreditades i motivades en l'expedient, aquests esdeveniments
puguen posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests
supòsits, sempre que siga possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors
espais alternatius en els quals puga celebrar-se l'acte.
4. Quan es tracte de l'exercici del dret fonamental de reunió i manifestació,
reconegut en l'article 21 de la Constitució, i d'acord amb el que es disposa
en l'article 9.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament
emetrà informe preceptiu motivat en el qual s'arreplegaran circumstàncies i
causes objectives que, si escau, puguen desaconsellar la celebració de l'acte
o esdeveniment en l'espai públic previst pels seus organitzadors, a fi que
l'autoritat governativa competent adopte la decisió que corresponga.
Article 38. Règimen de sancions
La realització de conductes prohibides de l'article 37 que no estiguen
qualificades com molt greus, tindran la consideració d'infracció greu i seran
sancionades amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros, sense perjudici de la
legislació penal.
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TÍTOL III. NORMES DE CONDUCTA EN L’ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS, SANCIONS I
INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES
CAPÍTOL I. ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES
Article 39. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu
fonament constitucional i legal, en la necessitat d'evitar en l'espai públic totes les
pràctiques individuals o col·lectives que atempten contra la dignitat de les
persones, així com les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista,
sexista, homòfob o de qualsevol altra condició o circumstància personal,
econòmica o social, especialment quan es dirigisquen als col·lectius més
vulnerables.
Article 40. Normes de conducta
1. Queda prohibida en l'espai públic tota conducta de menyspreu a la
dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori,
siga de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra
condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula,
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o
física, agressions o altres conductes vexatòries.
2. Queden especialment prohibides les conductes anteriorment descrites
quan tinguen com a objecte o es dirigisquen contra persones majors,
menors i persones amb discapacitats.
3. En concret, es prohibeixen les actituds d'assetjament entre menors en
l'espai públic. Seran especialment perseguides les conductes d'agressió o
setge a menors realitzades per grups de persones que actuen en l'espai
urbà.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva,
lúdica o esportiva, o de qualsevol altra índole, vetlaran per que no es
produïsquen, durant la seua celebració, les conductes descrites en els
apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aqueixos actes es realitzen
les esmentades conductes, els seus organitzadors hauran de comunicar-ho
immediatament als agents de l'autoritat.
Article 41. Règim de sancions
1. Sense perjudici que els fets siguen constitutius d'infracció penal, la
realització de les conductes descrites en l'apartat 1 de l'article precedent
tindrà la consideració d'infracció greu, i serà sancionada amb multa de
750,01 a 1.500 euros, llevat que el fet constituïsca una infracció o li
corresponga una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable.
2. Sense perjudici de la legislació penal, tindran la consideració
d'infraccions molt greus, que se sancionaran amb multa d'1.500,01 a 3.000
euros, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article precedent. Si
aquestes conductes anaren realitzades per grups de persones, s'imputarà la
comissió de la infracció a tots els membres d'aquests grups que es trobaren
en el lloc dels fets i participaren, activa o passivament, en la realització de
les conductes antijurídiques previstes en l'article anterior.
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Article 42. Intervencions específiques
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries
puguen ser constitutives d'il·lícits penals, els agents de l'autoritat ho posaran en
coneixement de l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació
de l'expedient sancionador, en els termes d'aquesta Ordenança.
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CAPÍTOL II. DEGRADACIÓ VISUAL DE L’ENTORN URBÀ
Article 43. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a
gaudir del paisatge urbà del Municipi de Massanassa, que és indissociable del
correlatiu deure de mantenir-ho en condicions de neteja, netedat i decor.
2. Els grafits, les pintades i altres conductes d’embrutament i deslluïment
no solament devaluen el patrimoni públic o privat i posen de manifest la
seua deterioració, sinó que principalment provoquen una degradació visual
de l'entorn, que afecta a la qualitat de vida dels veïns o veïnes i visitants.
3. El deure d’abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluïr l'entorn troba el seu
fonament en l'evitació de la contaminació visual, i és independent i per tant
compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades en la protecció
del patrimoni, tant públic com privat.
Secció primera: Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
Article 44. Normes de conducta
1. Està prohibit realitzar tot tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit,
inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria
orgànica, o similars) o bé rayando la superfície, sobre qualsevol element de
l'espai públic o sobre elements estructurals de la via pública, calçades,
voreres, mobiliari urbà, murs i parets, a excepció de les realitzades amb
autorització municipal; així com a l'interior o l'exterior d'equipaments,
infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general,
inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies
públiques en general i la resta dels elements descrits en l'article 3 d'aquesta
Ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzen amb
autorització del propietari o amb autorització municipal.
2. Quan el grafit o la pintada es realitze en un bé privat que es trobe
instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, es necessitarà,
també, l'autorització expressa de l'Ajuntament.
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva,
lúdica o esportiva, o de qualsevol altra índole, vetlaran perquè no es
produïsquen, durant la seua celebració, conductes de degradació visual de
l'espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es produeixen les
conductes descrites en l'apartat primer d'aquest article, els seus
organitzadors hauran de comunicar-ho immediatament als agents de
l'autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o
tutors o tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors
d'edat que depenguen d'ells, aquells seran també responsables directes i
solidaris de les infraccions descrites en aquest article comeses pels menors
que es troben sota la seua tutela, sempre que, per la seua banda, conste
dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.

POL-005-1804-va

Ajuntament de Massanassa

22

Ordenança Reguladora de Convivència Ciutadana i
Protecció de l’Espai Urbà
Àrea de Policia

Article 45. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la
consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 750
euros, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de
750,01 a 1.500 euros, les pintades o els grafits que es realitzen:
a) En els elements del transport, ja siguen de titularitat pública o
privada, i, en el primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les
parades, les marquesines i altres elements instal·lats en els espais
públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics.
c) En les façanes dels immobles, públics o privats, confrontants,
llevat que l'extensió de la pintada o el grafit siga quasi inapreciable.
d) En els senyals de tràfic o d'identificació viària, o de qualsevol
element del mobiliari urbà, quan implique la inutilització o pèrdua
total o parcial de funcionalitat de l'element.
3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb
multa d'1.500,01 a 3.000 euros, quan s'atempte especialment contra l'espai
urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats o protegits.
Article 46. Intervencions específiques
1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de
l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans
emprats.
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el
bé afectat fóra possible la neteja i la restitució immediata al seu estat
anterior, els agents de l'autoritat comminaran personalment a la persona
infractora al fet que procedisca a la seua neteja, sense perjudici de la
imposició de les sancions que corresponguen per la infracció comesa.
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys
causats per la infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i
sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
L'Ajuntament es rescabalarà de les despeses que comporte la neteja o
reparació, sense perjudici també de la imposició de les sancions oportunes.
4. Tractant-se les persones infractores de menors, es faran els tràmits
oportuns i necessaris per a comprovar si concorren indiciàriamente les
circumstàncies previstes en l'apartat 4 de l'article 156.
5. Quan el grafit o la pintada puguen ser constitutius de la infracció
patrimonial prevista en l'article 626 del Codi Penal, els agents de
l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent,
sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador.
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Secció segona. Pancartes, cartells, adhesius i altres elements similars
Article 47. Normes de conducta
1. Als efectes de la present Ordenança s’entendrà:
a) Per rètols, els cartells o anuncis fixos o mòbils realitzats
mitjançant pintura, rajoles i altres materials que, a causa de les
seues condicions de col·locació o protecció, estiguen destinats a tenir
una durada superior a la mensual.
b) Per cartells, els anuncis-impresos o pintats sobre paper o un altre
material d'escassa consistència; destinats a ser adherits a tanques,
façanes o cartelleres.
c) Per octavilles, els anuncis impresos sobre paper, destinats a ser
distribuïts en la via pública.
d) Per pancartes, els anuncis publicitaris de gran grandària, situats
ocasionalment en la via pública coincidint amb la celebració d'un acte
públic.
i) La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius,
papers pegats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o
propaganda haurà d'efectuar-se únicament en els llocs expressament
habilitats a aquest efecte per l'autoritat municipal.
f) Està prohibida la col·locació de cartells i pancartes i elements
publicitaris similars, en edificis i instal·lacions municipals, en
qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o
natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament.
g) La col·locació de pancartes en la via pública o en els edificis només
podrà ser realitzada amb autorització municipal. En tot cas
l'autorització es referirà a la col·locació de cartells, pancartes i
elements que no danyen ni embruten la superfície i siguen de fàcil
extracció, amb compromís per part del sol·licitant de l'autorització de
retirar-los en el termini que s'establisca. Es podran col·locar cartells
en aparadors, portals i altres llocs situats a l'interior dels
establiments.
h) Així mateix, requerirà autorització municipal
repartiment de octavilles de caràcter publicitari.

prèvia,

el

2. Per a obtenir la preceptiva autorització el peticionari haurà de fer
constar en la sol·licitud les dades que siguen necessàries per a la
identificació del sol·licitant i objecte sol·licitat. La realització de qualsevol
d'aquestes activitats sense autorització donarà lloc a la imposició de la
corresponent sanció i a l'exigència de les altres responsabilitats.
La sol·licitud d'autorització per a la col·locació de pancartes haurà de
contemplar:
a) Mesures de la pancarta, materials i característiques.
b) Els llocs on es pretén instal·lar.
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c) El temps que romandrà instal·lada.
d) El compromís del responsable de reparar els desperfectes causats
en la via pública o als seus elements estructurals, i d'indemnitzar els
danys i perjudicis que pogueren haver-se ocasionat com a
conseqüència de la col·locació de la pancarta.
Les condicions que hauran de complir les pancartes seran les següents:
a) No podran subjectar-se a fanals o bàculs d'enllumenat públic.
b) L'altura mínima de col·locació, mesurada en el punt més baix, serà
de cinc metres quan la pancarta travesse la calçada, i de quatre
metres en voreres, passejos i altres zones de vianants.
c) La superfície de la pancarta serà l'adequada perquè es garantisca
l'estabilitat dels suports a l'efecte del vent.
Sense perjudici del compliment de les condicions esmentades, està
exempta d'autorització la col·locació de pancartes, repartiment de
octavilles o col·locació de qualsevol tipus de propaganda relativa a
matèria electoral.
3. Igualment, es necessitarà autorització expressa de l'Ajuntament, a més
de la del 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 balconades i
altres obertures.
4. Els titulars de l'autorització de col·locació o distribució dels elements
publicitaris definits anteriorment portarà implícita l'obligació de netejar els
espais de la via pública que s'hagueren embrutat, i de retirar-los dins del
termini autoritzat, i 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 serveis municipals.
5. Es prohibeix esquinçar, arrancar i tirar a l'espai públic cartells, anuncis,
pancartes i objectes similars.
6. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels cristalls dels
vehicles, així com escampar i tirar tota classe de fullets o papers de
publicitat comercial o qualsevol material similar en la via pública i en els
espais públics i altres espais definits en l'article 3 d'aquesta Ordenança.
7. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar
propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis.
8. Les persones físiques o jurídiques que promoguen la contractació o
difusió del missatge respondran directa i solidàriament de les infraccions
precedents amb els autors materials del fet. En qualsevol cas els
responsables estan obligats a la retirada de tots els cartells, tanques i
elements col·locats sense autorització. L'Ajuntament podrà procedir a la
seua retirada de forma subsidiària i repercutint el cost en els responsables,
sense perjudici de les sancions corresponents
9. Els propietaris dels immobles cuidaran de mantenir netes les seues parets
i façanes de qualsevol tipus de cartell o anunci que no estiga autoritzat.
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Article 48. Follets i octavilles
1. Es prohibeix escampar i tirar tota classe de fullets, octavilles o papers de
propaganda o publicitat i materials similars en la via i en els espais públics.
A aquests efectes no es considerarà infracció, dipositar ordenada i
adequadament qualsevol tipus d'informació, sempre que es faça en llocs
adequats.
2. Els repartidors de publicitat domiciliària no podran col·locar propaganda
fora del recinte del portal dels edificis.
3. Els titulars dels establiments no podran situar en la via pública cap classe
de mobiliari amb propaganda publicitària.
4. Les taules per al repartiment de propaganda, informació o recollida de
signatures hauran de comptar amb una sol·licitud prèvia d'autorització
municipal i es col·locaran en aquells llocs on no obstruïsquen el pas de
vianants.
Article 49. Publicitat
1. La publicitat en la via pública podrà adoptar les següents modalitats:
a) Anuncis publicitaris sempre que reunisquen les característiques
aprovades per l'Ajuntament, mitjançant la corresponent llicència.
b) Repartiment de octavilles publicitàries, sense que en cap cas es
llancen a la via pública.
c) Propaganda oral, quan sigui expressament autoritzada per
l'Ajuntament.
2. No podrà posar-se en contenidors, fanals, mobiliaris urbans i similars,
sent responsable l'empresa anunciadora.
Article 50. Règim de sancions
1. Els fets descrits en els articles anteriors seran constitutius d'infracció
lleu, i sancionats amb multa de fins a 750 euros.
2. Tindran, no obstant açò, la consideració d'infraccions greus la col·locació
de cartells, pancartes o adhesius en edificis i instal·lacions municipals, en el
mobiliari urbà o natural, i en general, en tots aquells elements que, situats
en l'espai públic, estiguen destinats a prestar serveis específics a la
ciutadania, així com col·locar publicitat domiciliària fora del recinte del
portal dels edificis, és a dir, en la via pública. En aquests casos, la infracció
serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
3. Quan les infraccions precedents es realitzen sobre monuments o edificis
catalogats o protegits, tindran la consideració de molt greus, i seran
sancionades amb multa d'1.500,01 a 3.000 euros. Tindrà la mateixa
consideració i l'import de la multa serà el mateix quan la col·locació de
cartells, pancartes o adhesius es faça en senyals de tràfic de manera que
impossibilite una correcta visió per part dels conductors i/o vianants.
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Article 51. Intervencions específiques
1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de
l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans
emprats.
2. Així mateix, comminaran personalment a la persona infractora al fet
que procedisca a retirar el material i reparar els danys efectuats per la
seua col·locació, sense perjudici de les sancions que corresponga imposar
per la infracció comesa.
3. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels
elements de propaganda o publicitat amb càrrec a la persona responsable,
sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
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CAPITOL III. APOSTES I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO AUTORITZATS
Article 52. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i en la protecció
dels legítims drets dels usuaris o usuàries de l'espai públic, sobretot dels
col·lectius especialment vulnerables, com per exemple els menors.
Article 53. Normes de conducta
Està prohibit en l'espai públic l'oferiment de jocs que impliquen apostes amb
diners o béns, excepte autorització específica.
Article 54. Règim de sancions
a) Seran considerades infraccions lleus, sancionades amb multa de fins a
750,00 euros, l'exercici d'activitats o prestació de serveis no autoritzats en
l'espai públic al fet que fa referència l'apartat anterior.
b) Serà considerada infracció greu, i sancionada amb multa de 750,01 a
1.500,00 euros:
1) La reincidència en infraccions lleus.
2) L'oferiment de jocs, que impliquen apostes amb diners o béns.
c) Serà infracció molt greu, sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000,00
euros:
1) La reincidència en infraccions greus.
2) L'oferiment d'apostes quan impliquen el risc de pèrdua de diners o
béns mobles en quantia que supere 1,5 vegades el salari professional
mínim, quan es realitzen apostes sobre béns immobles, i, en
qualsevol cas, el joc del "trile".
Article 55. Intervencions específiques
Tractant-se de la infracció consistent en l'oferiment d'apostes en l'espai públic,
els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans
emprats, així com dels fruits de la conducta infractora, dipositant-los en
l'Ajuntament a resultes de la resolució que s'adopte.
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CAPÍTOL IV. ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC PER A JOCS
Article 56. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de
circulació de les persones, en la protecció dels vianants i en el dret que
totes les persones tenen a no ser pertorbades en el seu exercici i a gaudir
lúdicament dels espais públics conforme a la naturalesa i la destinació
d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius
de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels
altres usuaris o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars en l'espai públic està
sotmesa al principi general de respecte als altres, i, especialment, de la
seua seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no impliquen perill per als
béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
3. Queden exceptuades les proves esportives i altres esdeveniments en la
via i espais públics degudament autoritzats.
Article 57. Normes de conducta
1. Es prohibeix la pràctica de jocs i de competicions esportives
desenvolupades en grup en l'espai públic que pertorben els legítims drets
dels ciutadans/es o dels altre usuaris/es de l'espai públic.
2. Està especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres
objectes que puguen posar en perill la integritat física dels usuaris de l'espai
públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics
com a privats.
3. No està permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes,
patins o monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte, amb
caràcter estable o temporal. Queda prohibida la utilització d'escales per a
vianants, elements per a l'accessibilitat de persones discapacitades,
baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del mobiliari urbà per
a realitzar acrobàcies amb patins i monopatins.
4. Igualment queda prohibit:
a) L'ús de patins i monopatins per la vorera i la calçada. S'exceptuen
la utilització de patins per la vorera a velocitat del pas normal d'una
persona.
b) La circulació de bicicletes per sobre de les voreres, excepte per la
part a elles destinada en les voreres-bici.
c) La utilització de les conegudes popularment com minimotos per les
vies públiques.
d) Encadenar bicicletes i ciclomotors, excepte en els suports
habilitats a aquest efecte, als elements del mobiliari urbà, tals com a
arbres, canalitzacions, fanals, pals de senyalització i similars.
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Article 58. Règim de sancions
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos en l'article anterior es
limitaran a recordar a aquestes persones que aquestes pràctiques estan
prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistira en la seua
actitud podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent.
2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior es
considerarà infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros,
llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
3. Tindran, no obstant açò, la consideració d'infraccions greus, i seran
sancionades amb multa de 750,01 a 1.500 euros:
a) La pràctica de jocs que impliquen un risc rellevant per a la
seguretat de les persones o els béns, i, especialment, la circulació
negligent o temerària amb patins, monopatins, bicicletes, minimotos
o similars per voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del
mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins, bicicletes o
similars quan es posen en perill de deterioració.
Article 59. Intervencions específiques
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs en l'espai
públic, els agents de l'autoritat procediran a la confiscació cautelar dels
mitjans emprats.
2. Igualment, en el cas de les infraccions greus previstes en l'apartat tercer
de l'article anterior, els agents confiscaran cautelarment el joguet,
bicicleta, monopatí, patí o similar amb que s'haja produït la conducta.
3. En tot cas, quan els usuaris dels patins, monopatines, bicicletes,
minimotos o similars no puguen acreditar en l'acte la seua propietat i no
disposen de domicili conegut, o en el supòsit d'estrangers que no disposen
de residència legal a Espanya, es podran confiscar i retirar aquells fins que
acrediten la propietat i satisfacen l'import de la sanció corresponent.
4. La confiscació cautelar regulada en l'apartat anterior es realitzarà
després de formular la corresponent denúncia, exercint-se la custòdia dels
objectes o mitjans confiscats en lloc segur habilitat a aquest efecte fins al
lliurament al seu propietari.
5. Transcorreguts 15 dies des de la confiscació dels anteriors sense que el
seu propietari ho haja reclamat, es procedirà a la seua destrucció o es
lliurarà a una ONG per a finalitats socials quan així fos possible, alçant
l'oportuna acta a aquest efecte.
6. Si aquestes conductes anaren realitzades per grups de persones,
s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aqueixos grups
que es trobaren en el lloc dels fets i participaren en la realització de les
conductes antijurídiques previstes en els apartats anteriors.
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CAPÍTOL V. ALTRES CONDUCTES EN L’ESPAI PÚBLIC
Secció I. Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes de
mendicitat
Article 60.- Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol pretenen
salvaguardar, com a béns especialment protegits, el dret que tenen els
ciutadans/as a transitar pel municipi de Massanassa sense ser molestats o
pertorbats en la seua voluntat, la lliure circulació de les persones, la
protecció de menors, així com el correcte ús de les vies i els espais públics.
2. Especialment, aquest capítol tendeix a protegir a les persones que es
troben en el municipi de Massanassa enfront de conductes que adopten
formes de mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, així com organitzada,
siga aquesta directa o encoberta sota prestació de petits serveis no
sol·licitats, o qualsevol altra fórmula equivalent, així com enfront de
qualsevol altra forma de mendicitat que, directa o indirectament, utilitze a
menors com a reclam o aquests acompanyen a la persona que exerceix
aqueixa activitat.
Article 61. Normes de conducta
1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat o
sota formes organitzades, representen actituds coactives o d'assetjament, o
obstaculitzen i impedisquen intencionadament el lliure trànsit dels
ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
2. Queda igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones
que es troben a l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran
inclosos en aquest supòsit, entre altres comportaments, la neteja dels
parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors o en la via pública així
com l'oferiment de qualsevol objecte.
3. Sense perjudici del previst en el Codi Penal, queda totalment prohibida la
mendicitat exercida per menors o aquella que es realitze, directa o
indirectament, amb menors o persones amb discapacitats.
4. Es prohibeix també la realització en l'espai públic d'activitats de
qualsevol tipus quan obstruïsquen o puguen obstruir el tràfic rodat per la via
pública, posen en perill la seguretat de les persones o impedisquen de
manera manifesta el seu lliure trànsit.
Aquestes conductes es consideraran de major gravetat quan posen en perill
la seguretat de les persones, impedisquen de manera manifesta el seu lliure
trànsit o es desenvolupen en la calçada, en els semàfors o envaint espais de
tràfic rodat.
5. En aquells casos de conductes que adopten formes de mendicitat no
previstes en els apartats anteriors, i que tinguen arrel social, els agents de
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a aquest efecte que siguen
aquests els que conduïsquen a aquelles persones que les exercisquen als
serveis socials d'atenció primària, amb la finalitat d'assistir-les, si fóra
necessari.
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6. També queda prohibit el transport o explotació de persones per a exercir
la mendicitat, tenint la infracció la consideració de greu quan es produïsca,
sense perjudici de les responsabilitats penals al fet que pertocara.
Article 62. Règim de sancions
1. Quan la infracció consistisca en la obstaculización del lliure trànsit dels
ciutadans i ciutadanes pels espais públics, els agents de l'autoritat
informaran, en primer lloc, a aquestes persones que aquestes 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 perjudici del que es disposa en l'apartat tercer
d'aquest article.
2. La realització de les conductes descrites en l'apartat 1, 2,4 i 5 de l'article
anterior és constitutiva d'una infracció lleu, i podrà ser sancionada amb una
multa de fins a 750 euros, llevat que els fets puguen ser constitutius d'una
infracció més greu.
3. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals
prestaran a aquests, de forma immediata, l'atenció que siga precisa, sense
perjudici que s'adopte la resta de les mesures que preveu, si escau,
l'ordenament jurídic.
Es considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa
d'1.500,01 a 3.000 euros, la mendicitat exercida, directa o indirectament,
amb acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat, sense
perjudici del previst en el Codi Penal.
4. Les conductes arreplegades en l'apartat 4 de l'article anterior en el cas de
les conductes que l'esmentat apartat 4 qualifica de major gravetat, tindran
la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 750,01
a 1.500 euros.
5. Les conductes arreplegades en l'apartat 6 de l'article anterior, es
considerarà una infracció molt greu, i serà sancionada amb multa d'1.500,01
a 3.000 euros.
Article 63. Intervencions específiques
1. 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
de Massanassa. Amb tal fi, treballarà i prestarà l'ajuda que siga necessària
per a la inclusió social.
2. Els agents de l'autoritat, o si escau els serveis socials informaran, a totes
les persones que exercisquen la mendicitat en llocs de trànsit públic, de
les dependències municipals i dels centres d'atenció institucional o
organitzacions no governamentals o associacions de caràcter privat als
quals poden acudir per a rebre el suport que siga necessari per a
abandonar aquestes pràctiques.
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Així mateix els agents actuants posaran en coneixement dels serveis socials
municipals els antecedents i la situació de l'infractor perquè puguen iniciar
els tràmits d'assistència que procedisquen.
3. En tot cas, els agents de l'autoritat procediran a la confiscació cautelar
dels mitjans emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica, així
com, si és el cas, dels diners obtinguts, havent de fer constar en el butlletí
de denúncia la quantitat econòmica lliurada.
Els diners confiscats ho seran en concepte d'abonament provisional de la
sanció.
4. Els agents, sense perjudici de denunciar l'exercici de la mendicitat,
podran requerir a les persones que l'exercisquen perquè desistisquen en el
seu comportament advertint-los que, en cas de persistir en la seua actitud
i no abandonaran el lloc, poden incórrer en desobediència.
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Secció II. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de servicis
sexuals
Article 64. Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen
preservar als menors de l'exhibició de pràctiques d'oferiment o sol·licitud de
serveis sexuals en el carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de
vialitat en llocs de trànsit públic, prevenir l'explotació de determinats
col·lectius i prevenir els problemes de salut pública derivats de les
deficients condicions higiènic-sanitàries en què es desenvolupen els serveis
sexuals en l'espai públic, la falta de control sanitari de les persones que
desenvolupen aquestes activitats, així com prevenir i evitar que es
produïsquen víctimes per accidents de circulació com a conseqüència
d'aquestes conductes, ja siga bé per obstaculitzar en la calçada, com per
provocar distraccions o maniobres imprudents als conductors: Es tracta de
preservar les condicions perquè no hi haja sinistres de circulació en
considerar aquesta activitat incompatible amb la seguretat vial i la seua
finalitat.
2. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre
l'ocupació de l'espai públic com a conseqüència de les activitats d'oferiment
i demanda de serveis sexuals, i es dicta tenint en compte els títols
competencials municipals i els béns jurídics protegits contemplats en el
paràgraf anterior.
Article 65. Normes de conducta
1. D'acord amb les finalitats arreplegades en l'article anterior es prohibeixen
els serveis sexuals mitjançant l'oferiment, la sol·licitud, la negociació i
l'acceptació, directa o indirectament, en l'espai públic.
Es considerarà infracció molt greu quan aquestes conductes es duguen a
terme en espais situats a menys de cinc-cents metres de distància de zones
residencials, centres educatius o qualsevol altre lloc on es realitze activitat
comercial, industrial o empresarial alguna.
Igualment es considerarà infracció molt greu quan aquestes conductes es
duguen a terme dins del terme municipal de Massanassa, en qualsevol tipus
de via, tant urbana com a interurbana, així com en carreteres o camins
rurals, o un altre tipus de via, per la qual circulen vehicles a motor, o bé en
els seus vorals, o en cas de no existir andana quedarà prohibit a menys de
50 metres de la calçada i en les zones de domini públic, servitud i afectació,
dins del terme municipal Massanassa.
2. Igualment, està prohibit mantenir relacions sexuals en l'espai públic,
encara que aquesta activitat es realitze a l'interior de vehicles.
3. Es prohibeix 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.
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4. Així mateix es prohibeixen les conductes que, sota l'aparença de
prostitució o sota formes organitzades, representen actituds coactives o
d'assetjament, o obstaculitzen o impedisquen intencionadament el lliure
trànsit dels ciutadans pels espais públics o que afecten a la seguretat vial.
5. Seran sancionables tant “la persona que ofereix” aquests serveis sexuals
com els que “sol·liciten, negocien o accepten”, sense perjudici que poguera
haver comès alguna altra infracció administrativa o penal, especialment en
els supòsit de sol·licitud o acceptació dels susdits serveis en les zones
establides en l'apartat primer d'aquest article.
Article 66. Règim de sancions
1. Els agents de l'autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos en
l'article 65.1, es limitaran inicialment a recordar, a les persones que
incomplisquen aquest precepte, que aquestes pràctiques estan prohibides
per la present ordenança. Si la persona persistira en la seua actitud i no
abandonara el lloc o fóra reincident, serà denunciada per una infracció lleu,
i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 750 euros, llevat que els fets
puguen ser constitutius d'una infracció més greu.
2. En els casos previstos en l'article 65.2 y 65.3 serà denunciada per una
infracció lleu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 750 euros,
llevat que els fets puguen ser constitutius d'una infracció més greu.
3. En els casos previstos en l'article 65.1, “les persones que sol·liciten,
negocien o accepten els serveis sexuals,” així com, les conductes de l'article
64.4 tindran la consideració d'infracció greu, i seran sancionades amb multa
de 750,01 a 1.500 euros.
Article 67. Intervencions específiques
1. L'Ajuntament de Massanassa, a través dels serveis socials competents,
facilitarà informació i prestarà ajuda a totes aquelles persones que
exercisquen el treball sexual en el municipi i vulguen abandonar el seu
exercici.
2. Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat,
si és el cas, informaran a totes les persones que ofereixen serveis sexuals
retribuïts en espais públics, de les dependències municipals i dels centres
d'atenció institucional o organitzacions no governamentals o associacions de
caràcter privat, als quals podran acudir per a rebre el suport que siga
necessari per a abandonar aqueixes pràctiques.
3. L'Ajuntament de Massanassa col·laborarà en la persecució i repressió de
les conductes atemptatòries contra la llibertat sexual de les persones que
puguen cometre's en l'espai públic, especialment les activitats de
proxenetisme o qualsevol altra forma d'explotació sexual, i, molt
especialment, quant als menors.
4. En tot cas, els agents de l'autoritat procediran a la confiscació cautelar
dels mitjans emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica, així com,
si és el cas, dels diners obtinguts, havent de fer constar en el butlletí de
denúncia la quantitat econòmica lliurada.
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Els diners confiscats seran en concepte d'abonament provisional de la
sanció.
5. Sense perjudici de denunciar l'exercici de la prostitució, els agents
podran requerir a les persones que l'exercisquen perquè desistisquen en el
seu comportament, advertint-los que en cas de persistir en la seua actitud i
no abandonar el lloc poden incórrer en desobediència.
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CAPÍTOL VI. NECESSITATS FISIOLÒGIQUES
Article 68. Fonaments de la regulació
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut
pública i la salubritat, el dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, i el
respecte a les pautes generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme.
Article 69. Normes de conducta
1. Està prohibit fer necessitats fisiològiques, com per exemple defecar,
orinar, escopir, en qualsevol dels espais definits en l'article 3 d'aquesta
Ordenança com a àmbit d'aplicació objectiva de la mateixa, excepte les
instal·lacions o elements que estiguen destinats especialment a la
realització de tals necessitats.
2. Queda especialment prohibida la conducta descrita en l'apartat anterior
quan es realitze en espais de concorreguda afluència de persones o
freqüentats per menors, o quan es faça en mercats d'aliments, monuments o
edificis catalogats o protegits, o en les seues proximitats.
Article 70. Règim de sancions
1. La conducta descrita en l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva
d'infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 750 euros, llevat que el
fet constituïsca una infracció més greu.
2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500
euros, la conducta descrita en l'apartat 2 de l'article precedent.
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CAPÍTOL VII. CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Article 71. Fonaments i objecte de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en:
a) Garantir el normal desenvolupament de la convivència ciutadana,
compatibilitzant el dret al gaudi d'aquests espais i locals amb el dret
al descans dels veïns, gaudint a més d'un espai públic net i no
degradat, una ordenada utilització de la via pública amb garanties de
seguretat dels ciutadans/es.
b) Corregir activitats incíviques incompatibles amb la normal
utilització dels espais oberts dels nuclis urbans i dels locals o
establiments de titularitat privada en els quals es reunisquen
persones amb caràcter periòdic i que no estiguen subjectes a la Llei
14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat
Valenciana.
c) La protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al medi
ambient, la protecció dels menors, la competència lleial en el marc
d'una economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores
i usuaris o usuàries, regulant l'ús i gaudi dels espais i de la via pública
evitant una utilització abusiva i excloent dels mateixos que pertorbe
la normal convivència ciutadana garantint la seguretat pública.
2. S'entén per activitat d'oci tota distracció que consistisca en la
permanència i concentració de persones en espais oberts i en locals o
establiments de titularitat privada del terme municipal, que es reunisquen
per a mantenir relacions socials entre elles, intervenint o no consum
d'aliments i begudes i ambientació mitjançant aparells reproductors de so o
d'imatge.
3. Queden inclosos en aquest tipus d'establiments els locals en què es
reuneixen persones de forma periòdica, tals com els locals de casals fallers,
colles, festers o similars i aquells en els quals es produeixen manifestacions
de culte amb música i/o càntics.
4. Queden excloses les revetles, concerts, fires, festes populars i altres
esdeveniments autoritzats.
5. Els establiments de venda de begudes i aliments no podran comportar
molèsties acústiques als veïns o vianants. I no poden subministrar begudes
alcohòliques als clients que es troben en l'exterior, és a dir en la via
publica, ja bé siga mitjançant l'ús finestrals en les façanes, o una altra
circumstància. Sí podran subministrar begudes alcohòliques aquells establits
que tinguen autorització municipal, per a la instal·lació de terrassa i siga
per als clients que facen ús d'ella.
6. Els responsables i assistents o usuaris d'espectacles públics, festes i altres
esdeveniments, ajustaren la seua conducta al que es disposa en la
normativa d'espectacles públics, activitats recreatives i resta de normativa
sectorial aplicable, respectant-se en qualsevol cas els horaris establits a
aquest efecte.
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7. Els organitzadors d'actes celebrats en els espais públics han de garantir la
seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb
les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixen en cada
cas per l'òrgan competent. Quan les circumstàncies així ho aconsellen,
l'Ajuntament podrà exigirà als organitzadors que dipositen una fiança o
subscriguen una pòlissa d'assegurança per a respondre dels danys i perjudicis
que puguen causar-se.
8. Els organitzadors d'actes públics, en atenció als principis de
col·laboració, coresponsabilitat i confiança amb l'autoritat municipal,
hauran de vetlar per que els espais públics utilitzats no s'embruten i els seus
elements urbans o arquitectònics no es deterioren, quedant obligats, si
escau, i si així es determinara a la corresponent reparació, reposició i/o
neteja.
9. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'actes festius,
musicals, culturals, esportius o d'índole similar en els espais públics en els
quals es pretenguen realitzar quan, per les previsions del públic assistent,
les característiques del propi espai públic o altres circumstàncies
degudament acreditades i motivades en l'expedient, aquests esdeveniments
puguen posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests
supòsits, sempre que siga possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors
espais alternatius en els quals puga celebrar-se l'acte.
Article 72. Normes de conducta
1. D’acord al marc normatiu vigent:
a) Queda prohibit com a norma general consumir
alcohòliques i altres drogues en els espais públics.

begudes

La norma anterior s'aplicarà, excepte en el cas de consum de begudes
alcohòliques que tinga lloc en establiments i altres espais reservats
expressament per a aquella finalitat, inclosos si escau els
esdeveniments i festes patronals o populars que expressament
s'autoritzen, d'acord amb la normativa especifica d'aplicació en cada
cas.
b) L'Ajuntament prohibirà i conseqüentment impedirà, les
concentracions de persones en les quals es consumeixen begudes
alcohòliques en la via pública.
c) Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural,
lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetlaran perquè
no es produïsquen durant la seua celebració les conductes descrites
en els apartats anteriors, sent els responsables els organitzadors de
l'acte o esdeveniment. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es
realitzen aquelles conductes, els seus organitzadors ho comunicaran
immediatament als agents de l'autoritat, els quals podran optar en
cas necessari per la suspensió de l'activitat.
d) Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels
responsables legals per les accions dels menors d'edat que depenguen
d'ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les
infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seua
banda, conste dol, culpa o negligència.
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i) En tot cas, i independentment del regulat en les ordenances sobre
medi ambient i neteja, tot recipient de beguda ha de ser dipositat en
els contenidors corresponents i, si escau, en les papereres situades en
l'espai públic. Queda prohibit tirar al sòl o dipositar en la via pública
recipients de begudes com a llandes, botelles, gots, o qualsevol altre
objecte.
f) Els establiments de venda de begudes i aliments no podran
comportar molèsties acústiques als veïns o veïnes o vianants i es
regiran per la normativa aplicable al soroll d'activitats.
Sense perjudici del compliment de les normes aplicables en matèria
d'ordre públic i seguretat ciutadana, seran sancionades amb quantia
en major grau, en relació amb les activitats d'oci desenvolupades en
els espais públics i particularment entre les 22’00 hores de la nit i les
08’00 hores de l'endemà.
2. D’acord al marc normatiu vigent, queda prohibit:
a) La permanència i concentració de persones que es troben
consumint begudes, productes alimentaris o altres substàncies, o
realitzant altres activitats que alteren la pacífica convivència
ciutadana en llocs de trànsit públic o el descans dels veïns, fora dels
establiments i espais públics, dates i horaris autoritzats.
b) El funcionament de l'equip de música dels vehicles amb volum
elevat i les finestres, portes o maleters oberts, i l'estacionament amb
el motor en marxa d'aquests vehicles, excepte per a la seua partida
immediata. Igualment queda prohibit el funcionament d'aparells
reproductors de so o imatges portàtils, utilitzats per a ambientar les
concentracions.
c) Abandonar o llançar, fora dels punts de dipòsit de brosses, en els
espais públics els envasos i restes de begudes o aliments, i altres
recipients utilitzats.
3. Els agents de l'autoritat podran retirar aquells vehicles i aparells
reproductors de so o imatges el propietaris/es de les quals, desobeint les
indicacions dels agents, persistiren en la infracció, i instruir diligències per
desobediència.
4. Els agents de l'autoritat podran dissoldre les concentracions de vehicles
en les vies públiques quan els seus usuaris/es ocasionen molèsties greus als
veïns/as, o quan es veja afectada la seguretat vial.
Article 73. Zones d’especial protecció
1. L'Ajuntament, per acord de l'òrgan competent podrà declarar determinats
espais públics com a “Zones d'especial protecció” quan es considere que les
alteracions citades hagen produït o puguen produir una greu pertorbació de
la convivència ciutadana.
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Aquestes zones, una vegada declarades, seran degudament senyalitzades.
2. Es considerarà que es produeix alteració de la convivència ciutadana
quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es puga deteriorar la
tranquil·litat de l'entorn o provocar en ell situacions d'insalubritat, se
superen els límits acústics o es vulneren les normes sobre contaminació
acústica i mediambiental.
b) Quan el consum s'exterioritze en forma denigrant per als vianants o altres
usuaris dels espais públics, i quan es vulneren reiteradament les normatives
sobre gestió de residus municipals, i neteja viària i es produïsquen actes de
vandalisme sobre el mobiliari urbà.
c) Quan els llocs en els quals es consuma es caracteritzen per l'afluència de
menors d'edat, o si el nombre de persones habitualment concentrat en
aquests espais es considera elevat pel que fa a la densitat d'habitatges i
veïns del lloc o espai públic que es tracte.
d) Quan el consum d'alcohol es realitze en espais tals com a parcs, jardins o
places.
Article 74. Règim sancionador
1. Seran considerades infraccions lleus, sancionades amb multa de fins a
750,00 euros, les conductes descrites en l'article 72.1 i 72.2, així com:
a) La realització d'actes que ocasionen destrosses o desperfectes al
mobiliari o equipaments urbans però que no impedisquen el seu ús.
b) La utilització del mobiliari urbà per a usos diferents a la seua
finalitat.
c) Obstruir l'accés als portals veïnals o l'entrada a garatges públics o
privats de manera que s'impedisca la seua normal utilització.
d) Timbrar indiscriminadament en els portals d'edificis de manera que
s'impedisca el descans nocturn.
2. Serà considerada infracció greu, i sancionada amb multa de 750,01 a
1.500,00 euros:
a) Les concentracions de persones en la via pública que afecten
negativament a la convivència ciutadana entre les 22 i les 8 hores i no
puguen ser incloses en l'apartat a) de l'anterior.
b) La realització d'actes que ocasionen destrosses o desperfectes al
mobiliari o equipaments urbans que impedisquen el seu normal ús.
c) Els actes que ocasionen destrosses o desperfectes a elements de
ornat públic, tals com a estàtues, de manera que desvirtuen la seua
normal contemplació.
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3. Serà infracció molt greu, sancionada amb multa d'1.500,01 a 3.000,00
euros:
a) Una pertorbació de la convivència que afecte de manera greu,
immediata i directa, a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims
d'altres persones o al normal desenvolupament d'activitats de tota
classe en els termes regulats en l'articles precedents d'aquesta
Ordenança o a la salubritat o ornat públics i quan açò es derive de la
concentració de persones en la via pública en les quals es consumisca
o no alcohol, entre les 22 hores i les 8 hores.
b) L'incompliment de les ordres, senyalitzacions, etc. relatives a
espais d'especial protecció referits en l'article 73 o requeriments
formulats per les autoritats municipals o els seus agents en directa
aplicació del que es disposa en aquesta ordenança.
c) L'impediment de l'ús d'un espai públic per una altra o altres
persones amb dret a la seua utilització.
d) Els actes de deterioració greu i rellevant d'espais públics o de
qualsevol de les seues instal·lacions i elements, siguen mobles o
immobles, no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana.
i) La comissió de dues faltes greus en el termini d'un any quan es va
sancionar la primera d'elles per resolució ferma en via administrativa.
Article 75. Intervencions específiques
1. Dins de les labors de prevenció que tenen encomanades les Forces i
Cossos de Seguretat, per raons de contaminació acústica i amb la finalitat
de garantir el dret al descans i la pacífica convivència ciutadana, els agents
de l'autoritat podran establir controls d'accés a les zones en què es
produïsquen concentracions lúdic-festives amb caràcter habitual, i realitzar
les comprovacions necessàries a fi de prevenir la comissió de la infracció,
podent procedir a la confiscació cautelar dels béns de consum, si s'estima
necessari, estenent acta de la mateixa.
2. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de
l'autoritat retiraran i confiscaran cautelarment les begudes, els envasos o
els altres elements objecte de les prohibicions, així com els materials o els
mitjans emprats. Les begudes i els aliments confiscats podran ser destruïts
immediatament per raons higiènic-sanitàries.
3. Per a garantir la salut de les persones afectades, així com per a evitar
molèsties greus als ciutadans i ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan
s’escaiga, procuraran l'atenció sanitària que precisen si la sol·licitaren.
4. Si aquestes conductes anaren realitzades per grups de persones,
s'imputarà la comissió de la infracció a cadascun dels membres d'aqueixos
grups que es trobaren en el lloc dels fets i participaren en la realització de
les conductes antijurídiques previstes en aquest capítol.
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5. Els agents de l'autoritat podran retirar aquells vehicles i aparells
reproductors de so o imatges els propietaris de les quals, desobeint les
indicacions dels agents, persistiren en la infracció, i instruir diligències per
desobediència a l'agent de l'autoritat.
6. Els agents de l'autoritat podran dissoldre les concentracions de vehicles
en les vies públiques quan els seus usuaris ocasionen molèsties greus als
veïns, o quan es veja afectada la seguretat vial.
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CAPÍTOL VIII. VENDA NO SEDENTÀRIA O COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT D’ALIMENTS,
BEGUDES I ALTRES PRODUCTES
Article 76. Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es
fonamenten en la protecció de la salubritat, l'ús racional i ordenat de la via
pública i la salvaguarda de la seguretat pública, a més, si escau, de la
protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en
el comerç i els drets de consumidors i usuaris.
2. A l'efecte de la present Ordenança es considera venda no sedentària, la
venda ambulant i la realitzada en punts no estables per venedors habituals o
ocasionals, i la venda realitzada en ubicació mòbil, entenent com a venda
en règim d'ambulància la practicada de manera i amb mitjans que permeten
al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en
diferents llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.
Article 77. Normes de conducta
1. Està prohibida la venda no sedentària en l'espai públic de qualsevol tipus
d'aliments, begudes i altres productes, excepte les autoritzacions
específiques. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser
perfectament visible.
2. Queda prohibit col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants
no autoritzats, amb accions com facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre
la presència dels agents de l'autoritat.
3. Es prohibeix la compra o l'adquisició en l'espai públic d'aliments, begudes
i altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.
4. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o
esportiva o de qualsevol altra índole vetlaran per que no es produïsquen,
durant la seua celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors.
Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen aquestes conductes,
els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de
l'autoritat.
Article 78. Règim de sancions
1. Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites
en els tres primers apartats de l'article precedent són constitutives
d'infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
2. La conducta prohibida descrita en l'apartat 4 de l'article precedent és
constitutiva d'infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 400
euros.
Article 79. Intervencions específiques
1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de
l'autoritat, després de formular la corresponent denúncia, retiraran i
confiscaran cautelarment el gènere o els elements objecte de les
prohibicions i els materials o els mitjans emprats.
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Cas de tractar-se de productes peribles, sempre que reuniren les condicions
higiènic-sanitàries i açò fos possible, es podrà fer lliurament de forma
immediata del confiscat a institucions de beneficència, organitzacions no
governamentals o qualsevol altre centre o institució similar.
2. S'exercirà la custòdia dels altres objectes confiscats en lloc segur
habilitat a aquest efecte fins al lliurament al seu propietari o durant un
termini màxim de 15 dies.
3. Si el propietari del gènere o objectes confiscats els reclamara abans del
termini de 15 dies citat, haurà d'abonar l'import de la sanció tipificada per a
la infracció comesa.
4. Transcorreguts 15 dies des de la confiscació de l'objecte sense que el seu
propietari ho haja reclamat, si es tracta d'aliments o béns fungibles, es
destruiran alçant l'oportuna acta a aquest efecte o se'ls donarà la destinació
que siga adequada.
5. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives
d'il·lícit penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de
l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de
l'expedient sancionador, en els termes d'aquesta Ordenança.
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CAPÍTOL IX. ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVICIS NO AUTORITZATS. DEMANDA I CONSUM
Article 80. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l'ús racional, ordenat i
propi de les vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o
pertorbades en l'exercici de la seua llibertat, la salut de les persones, la
salvaguarda de la seguretat pública, a més, si escau, de la protecció de les
propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en el comerç i els drets
de consumidors i usuaris i usuàries.
Article 81. Normes de conducta
1. Es prohibeix la realització d'activitats i prestació de serveis en l'espai
públic no autoritzats tals com a jocs que impliquen apostes, tarot,
col·locació de trenes, músics de carrer, manyagues, videncia, publicitat,
promoció de negocis, massatges, tatuatges o uns altres que necessiten
llicència d'activitat.
En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.
2. Es prohibeix l'ús de la via pública per a la promoció i venda de vehicles
nous o usats, tant per empreses com per particulars, mitjançant
l'estacionament dels mateixos, incorporant a aquests qualsevol tipus
d'anunci o rètol que així ho indique, excepte els quals compten amb la
corresponent autorització o llicència municipal.
3. De forma expressa queda prohibit exercir l'activitat de aparcacoches,
coneguts vulgarment com “gorrillas”, excepte que compten amb
l'autorització municipal corresponent.
4. Queda prohibit col·laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats
o presta els serveis no autoritzats, amb accions com vigilar i alertar sobre la
presència dels agents de l'autoritat.
5. Es prohibeix la demanda, l'ús o el consum en l'espai públic de les
activitats o els serveis no autoritzats als quals es refereix aquest capítol.
6. Tota ocupació de la via pública, amb qualsevol caràcter temporal o
comercial si ho hi hagués, queda sotmesa a l'obtenció de la corresponent
llicència o autorització municipal, si així anara exigida, en les condicions i
requisits que exigisquen les normes o ordenances municipals.
7. Es prohibeix fer activitats pirotècniques en la via i en els espais públics,
sense la corresponent autorització, que serà atorgada exclusivament amb
motiu de manifestacions de cultura popular.
8. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole vetlaran per que no es produïsquen,
durant la seua celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors.
Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les conductes
descrites, els seus organitzadors hauran de comunicar-ho immediatament
als agents de l'autoritat.
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Article 82. Règim de sancions
Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en
l'article precedent seran constitutives d'infracció lleu, que se sancionarà amb
multa de fins a 750 euros.
Article 83. Intervencions específiques
1. En els supòsits arreplegats en l'article 81, els agents de l'autoritat,
després de formular la corresponent denúncia, retiraran i confiscaran
cautelarment el gènere o els elements objecte de les prohibicions i els
materials o els mitjos empleats.
En tot cas, els agents de l'autoritat procediran a la confiscació cautelar dels
diners obtinguts, havent de fer constar en el butlletí de denúncia la
quantitat econòmica lliurada.
Els diners confiscats ho seran en concepte d'abonament provisional de la
sanció.
2. S'exercirà la custòdia dels altres objectes confiscats en lloc segur
habilitat a aquest efecte fins al lliurament al seu propietari o durant un
termini màxim de 15 dies.
3. Si el propietari del gènere o objectes confiscats els reclamara abans del
termini de 15 dies citat, haurà d'abonar l'import de la sanció tipificada per a
la infracció comesa.
4. Transcorreguts 15 dies des de la confiscació de l'objecte sense que el seu
propietari ho haja reclamat, es destruirà alçant l'oportuna acta a aquest
efecte o se'ls donarà la destinació que siga adequat, podent fer lliurament
del confiscat a institucions de beneficència, organitzacions no
governamentals o qualsevol altre centre o institució similar sempre que açò
fos possible.
5. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives
d'il·lícit penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de
l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de
l'expedient sancionador, en els termes d'aquesta Ordenança.
6. Si la persona, després de ser avisada i denunciada, persistira en la seua
actitud i no abandonara el lloc o fóra reincident, serà denunciada per
desobediència.
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CAPÍTOL X. ÚS IMPROPI DE L’ESPACI PÚBLIC
Article 84. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús
racional i ordenat de l'espai públic i els seus elements, a més, si escau, de la
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal,
del dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes
generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme.
Article 85. Normes de conducta
1. Queda prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements,
de manera que impedisca o dificulte la utilització o el gaudi per la resta
dels usuaris.
2. No estan permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels
seus elements:
a) Acampar en les vies i els espais públics, acció que inclou la
instal·lació estable en aquests 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.
b) Dormir de dia o de nit en els espais anteriors.
c) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals
estan destinats.
d) Llavar-se o banyar-se en fonts, estanys o similars.
i) Llavar roba en fonts, estanys, dutxes o similars.
f) Es prohibeix establir o utilitzar llocs públics com cebaderos;
adoptar pràctiques habituals de facilitar, llançar o dipositar aliments,
desaprofitaments i qualsevol classe de menjar a animals com a
gossos, gats, coloms etc., que estiguen abandonats o en llibertat o
passegen sense la deguda custòdia o vigilància del seu propietari,
posseïdor o conductor en els espais i vies públiques.
g) Els propietaris o conductors d'animals domèstics hauran d'evitar
que aquests realitzen les seues miccions i/o deposicions d'excrements
fora dels llocs establits a aquest efecte, en vies públiques, voreres,
zones enjardinades, zones per als vianants o de pas, zones de jocs
infantils i espais públics destinats al pas, estada o esbarjo dels
ciutadans, havent de conduir-los, en cas d'inevitable deposició a
imbornals, escocells i vorades. En qualsevol cas estaran obligats a
arreplegar els excrements mitjançant borses o altres sistemes que
estimen convenients, que posteriorment hauran de dipositar,
degudament tancats, en papereres o contenidors específics instal·lats
a aquest efecte. Així mateix hauran de netejar la zona afectada. Tot
açò de conformitat, i sense perjudici de l'establit en l'Ordenança
Municipal reguladora de la Tinença d'Animals Domèstics

POL-005-1804-va

Ajuntament de Massanassa

48

Ordenança Reguladora de Convivència Ciutadana i
Protecció de l’Espai Urbà
Àrea de Policia
2. Els titulars de les activitats que puguen ocasionar brutícia en espais
públics, qualsevol que siga el lloc en què es desenvolupe i sense perjudici
de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguen procedents, hauran
d'adoptar les mesures necessàries per a evitar la brutícia que poguera
produir-se en la mateixa i hauran de netejar la part que inevitablement
resulte afectada i retirar puntualment els materials residuals resultants.
Especialment, activitats tals com a bars, pub, negocis de menjar ràpid, i
altres activitats públiques o privades en les quals tant per l'afluència de
persones com per l'ús que fan de la via pública produïsquen la brutícia de la
mateixa a criteri dels serveis d'inspecció municipals, hauran de mantenir
neta aquesta via pública especialment de greixos, olis i altres residus o
materials.
3. Els productes de l'escombratge i neteja fets pels particulars no podran en
cap cas ser abandonats en el carrer, sinó que hauran d'arreplegar-se en
recipients homologats i lliurar-se al servei de recollida de brosses
domiciliàries si pel seu pes i volum fóra possible.
4. Els propietaris d'immobles o, subsidiàriament, els titulars d'altres drets
sobre aquells, estan obligats a mantenir-los en les degudes condicions de
seguretat, neteja i ornato públic.
Article 86. Règim de sancions
La realització de les conductes descrites en l'article precedent és constitutiva
d'infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
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CAPÍTOL XI. ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI URBÀ. DETERIORAMENT DE
L’ESPAI URBÀ
Article 87. Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l'ús
racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i
integritat física de les persones o el patrimoni municipal.
Article 88. Ubicació i ús del mobiliari urbà
1. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns municipals que siga
contrària al seu ús o destinació o impliquen la seua deterioració, ja siga per
trencament, arrencada, desplaçament indegut, incendi, col·locació
d'elements de publicitat, utilització de materials o substàncies i qualsevol
altra activitat o manipulació que els embrute, degrade o menyscabe la seua
estètica i el seu normal ús i destinació.
2. Tots tenen obligació de fer bon ús del mobiliari urbà havent d'utilitzar-ho
de manera que no patisca deterioració que impedisca la seua normal
conservació i ús.
3. Es prohibeix l'ús dels bancs de forma contrària a la seua normal
destinació, no es permet calcigar-los, arrancar-los de la seua ubicació, ni
realitzar qualsevol acte que deteriore o perjudique el seu ús i conservació.
4. Es prohibeix qualsevol acte que deteriore, fanals, estàtues, senyals o
qualsevol altre element decoratiu existent en el municipi.
Article 89. Danys i alteracions
Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per aquesta
Ordenança que siga contrària al seu ús o destinació, o impliquen la seua
deterioració, ja siga per trencament, arrencada, incendi, abocament,
desplaçament indegut, utilització de materials o substàncies i qualsevol altra
activitat o manipulació que els deteriore, degrade o menyscabe la seua estètica i
el seu normal ús, ubicació i destinació.
Article 90. Àrbols i plantes
Es prohibeix talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, recol·lectar
els seus fruits, gravar o raspar la seua escorça, abocar tota classe de líquids,
encara que no foren perjudicials, i llançar o escampar brosses, enderrocs i residus
en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via pública o en
parcs, jardins i muntanyes, així com en espais privats visibles des de la via
pública.
Article 91 Jardins, parcs i zones verdes
1. Tots els ciutadans estan obligats a respectar la senyalització i els horaris
existents en els jardins i parcs i aquelles que els puguen formular la Policia
Local o el personal dels serveis competents.
2. Els visitants dels jardins, parcs i zones verdes del terme municipal de
Massanassa hauran de respectar les plantes i les instal·lacions
complementàries, evitar tota classe de desperfectes i brutícies i atendre les
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indicacions contingudes en els rètols i avisos i les que puguen formular els
vigilants dels recintes o els agents de la Policia Local.
3. Està totalment prohibit en jardins i parcs:
a) Pujar als arbres, talar arbres o arbustos, sacsejar-los, tallar
branques, fulles, flors o fruits, danyar-los o gratar l'escorça, llançar
tota classe de líquids, encara que no siguen perjudicials, en les
proximitats de l'arbre i tirar desaprofitaments o residus.
b) Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en les
branques dels arbres.
c) Trencar i sacsar els arbres, gravar en la seua escorça. Així com
desbaratar o sostraure elements de jardineria.
d) Extraure molsa, mata, pedres, arena, plantes o productes anàlegs,
així com, agafar flors, fruits o plantes.
i) Caçar, matar o maltractar ocells o altres animals.
f) Tirar papers o desaprofitaments fora de les papereres instal·lades i
embrutar de qualsevol forma els recintes.
g) El joc amb boles i pilotes en els espais públics, si existeix perjudici
a tercers o danys en els béns d'ús públic.
h) L'entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles a motor, i si
escau cicles i bicicletes.
i) Els jocs infantils estan destinats a exclusivament als xiquets. Són
infracció tots els actes que suposen un mal ús dels jocs o que generen
brutícia o danys, i en particular: l'ús de jocs que puguen ocasionar
danys o molèsties a altres persones; l'ús diferent de l'establit que
comporte o puga comportar un mal ús del joc o danyar-ho; i també,
trencar alguna part, descalçar-los o altres actes anàlegs.
j) Encendre o mantenir foc.
k) Si es tracta d'un espai tancat sotmès a regulació d'obertura i
tancament, romandre en ell fora de l'horari especialment autoritzat.
l) Abandonar sota el doll, cànters, poals o qualsevol altre envàs o
recipient.
4. Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar a les
persones propietàries o titulars d'establiments, associacions o entitats
ciutadanes donades d'alta en el Registre Municipal d'Entitats, a engalanar
carrers i arbres previ informe favorable dels serveis tècnics municipals,
d'acord amb la normativa municipal aplicable i amb les condicions
específiques de la llicència.
5. Per a subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element en els arbres,
es requereix l'autorització municipal, havent d'efectuar-se en les condicions
que s'indiquen.
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6. L'incompliment
infraccions lleus.

d'aquestes

conductes

seran

considerades

com

a

7. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, excepte aquelles
instal·lacions que l'Ajuntament autoritze o dedique a un ús especial,
mitjançant les condicions pertinents.
8. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de respectar
el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil·litat que se
cerca en aquests espais, per la qual cosa s'evitarà l'ús d'aparells sonors o de
joc, que puguen molestar aquesta tranquil·litat i el clima de relació
ciutadana.
9. Les nits de festes i revetles, l'Administració municipal podrà fixar les
condicions especials per a l'ús i accés a aquests espais, així mateix,
autoritzarà, si escau, l'ús dels espais públics per a festes, celebracions i
altres actes lúdics i/o esportius. L'Ajuntament, mitjançant l'acte
administratiu corresponent, podrà fixar horari d'autorització municipal
d'obertura i tancament dels diferents parcs i jardins de la ciutat, que haurà
de ser respectat per tota la ciutadania.
10. Els jardins i plantacions privades, així com els espais lliures i els
terrenys no urbanitzats constitueixen un element important de l'ecosistema
urbà i, com a tal, les persones propietàries els han de mantenir en un estat
correcte, atenent especialment al següent:
10.1. La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant
referent a les herbes com als desaprofitaments.
10.2. L'estat fitosanitari de les plantacions.
10.3. La poda i tractament de l'arbrat.
11. La falta de conservació o neteja en les plantacions i en els espais lliures
privats habilitarà a l'Ajuntament per a exigir a la persona propietària la
realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d'aquesta
zona.
En cas de desobediència a l'ordre de manteniment d'aquestes plantacions i
espais lliures, l'Ajuntament podrà procedir a l'execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sense perjudici
de la imposició de les sancions corresponents.
12. Les persones propietàries d'habitatges amb jardí, les plantacions del
qual tinguen branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que isquen
de la seua propietat, deuran mantenir-les de manera que no causen
molèsties a tercers o originen risc en la via pública. L'Ajuntament podrà
ordenar els treballs necessaris per a complir amb aquesta obligació i, en cas
de desobediència, podrà procedir a l'execució subsidiària dels treballs
necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sense perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.
13. Està totalment prohibida la tala de qualsevol arbre en jardins particulars
amb algun nivell de protecció, sense l'autorització expressa de
l'Ajuntament.
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Article 92. Papereres i contenedors
1. Els residus sòlids de petit volum tals com a burilles apagades, peles,
xiclets, papers, borses, embolcalls i similars, han de dipositar-se en les
papereres i, si es tracta de materials reciclables, s'utilitzaran els
contenidors de recollida selectiva instal·lats en la via pública.
2. Queda prohibit:
a) Tota manipulació de les papereres i contenidors situats en la via i
espais públics, moure-les, arrancar-les, incendiar-les, bolcar-les o
buidar el seu contingut en el sòl, fer inscripcions o adherir papers o
adhesius en les mateixes i tot el que deteriore la seua estètica o
entorpisca el seu ús.
b) Dipositar petards, cigars purs, burilles de cigars o altres matèries
enceses en les papereres i en la resta de contenidors, siga el que siga
el seu contingut.
c) Es prohibeix deixar en les papereres materials, instruments o
objectes perillosos, com animals i restes d'animals, xeringues i útils
per al consum de substàncies estupefaents, materials utilitzats en
l'atenció sanitària que puguen ser susceptibles de contagiar o
propagar malalties, així com tot tipus de drogues tòxiques,
estupefaents i productes químics, radioactius, pirotècnics o explosius,
petits residus sòlids o altres materials.
Article 93. Estancs i fonts
1. En les fonts públiques i estanys està prohibit:
a) Realitzar qualsevol manipulació en les instal·lacions o elements
dels estanys i fonts
b) Llavar objectes de qualsevol classe.
c) Llavar-se i banyar-se.
d) Tirar a nadar animals i enterbolir les aigües.
i) Abreurar o banyar animals
f) Practicar jocs, excepte en les fonts i estanys construïts i destinats
especialment a aquest efecte.
g) Practicar jocs o introduir-se en les fonts decoratives, fins i tot en
celebracions especials si, en aquest últim cas, no es disposa de la
preceptiva autorització municipal.
Article 94. Fogueres i fogates
1. Excepte en cas de celebracions o festes populars, promogudes per
agrupacions o associacions de veïns i comptant amb la corresponent
autorització municipal d'acord amb la normativa vigent, queda prohibit
encendre fogueres i fogates en les vies i espais públics del municipi.
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2. De la mateixa manera podrà sol·licitar-se i, si escau autoritzar-se per
l'Autoritat Municipal i d'acord amb la normativa vigent l'encès de focs amb la
finalitat de procedir a la crema de pastures o restes vegetals en parcel·les o
finques, sempre que existisquen garanties que s'adopten totes les mesures
de control exigides d'acord amb la normativa vigent
Article 95. Animals
Queda prohibit pescar, caçar o maltractar per qualsevol mitjà als peixos, aus o
altres animals que es troben eventualment en els jardins, parcs o instal·lacions al
fet que es contrau la present ordenança, sense perjudici de l'aplicació de la
normativa sectorial sobre caça i pesca.
Article 96. Animals de companyia
1. Són animals de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat
de viure amb persones, amb finalitats educatives, socials o lúdiques, sense
ànim lucratiu.
2. Serà aplicable aquestes disposicions a artròpodes, amfibis, peixos,
rèptils, aus i mamífers de companyia.
3. Especialment serà aplicable a les subespècies i varietats de gossos i gats.
4. Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de companyia en
domicilis particulars, sempre que les circumstàncies d'allotjament en
l'aspecte higiènic ho permeten i que no es produïsquen situacions de perill o
incomoditat per a veïns o per a altres persones en general, o per al propi
animal.
5. Quan es decidisca per l'Ajuntament que no és tolerable l'estada d'animals
en un habitatge o local, els amos d'aquests hauran de procedir al seu
desallotjament.
6. La tinença d'animals salvatges queda prohibida.
7. En el supòsit de la tinença d'espècies protegides o d'animals domèstics,
sense els corresponents documents que ho autoritzen l'Autoritat Municipal
podrà decretar el decomís dels mateixos.
8. Els animals que hagen causat lesions a persones o altres animals, així com
aquells sospitosos de patir malalties contagioses, hauran de ser sotmesos
immediatament a un control veterinari. El compliment d'aquest precepte
recaurà tant sobre el propietari com sobre qualsevol persona que en
absència dels anteriors siga la responsable de l'animal o s'encarregue de la
seua manutenció i a més tinga coneixement dels fets.
Les despeses que ocasionen pel control dels animals i possible retenció
seran satisfets pels propietaris dels mateixos. Aquells animals que patisquen
malalties contagioses, cròniques i incurables a les persones seran sacrificats
pels procediments i en els centres degudament autoritzats.
9. Quan alguna persona arreplegue qualsevol animal, presumint que està
abandonat o perdut, amb ànim de donar-li recer, haurà de comunicar-ho a
l'Autoritat, amb la finalitat d'anunciar la troballa, per al seu públic
coneixement.
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Si transcorreguts 15 dies des de l'inici de la publicació no hi hagués
propietari que ho reclamara, serà el que ho va trobar qui podrà disposar de
l'animal com de la seua propietat. Si per alguna causa especial l'antic
propietari ho reconeguera i trobara amb el nou amo, aquest tindrà
l'obligació de lliurar-li-ho fent efectiva, en concepte de dietes i recer, el
que en dret li corresponga.
Article 97. Prohibicions en relació amb els animals de companyia
1. Queda expresament prohibit:
a) L'entrada en locals d'espectacles esportius i culturals, àrees
recreatives, i d'esplai per a les persones.
b) La circulació o permanència en piscines públiques.
c) L'entrada en locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.

venda,

d) Les persones que conduïsquen animals de companyia hauran
d'impedir que aquests dipositen les seues dejeccions en les voreres,
carrers, passejos, jardins i, en general, qualsevol lloc dedicat al
trànsit de les persones o jocs infantils. Els propietaris o responsables
d'animals estan obligats a arreplegar immediatament els excrements
sòlids que els mateixos dipositen en la via pública.
i) Maltractar o abandonar als animals, mantenir-los en instal·lacions
indegudes, des del punt de vista sanitari i, no subministrar-los
alimentació necessària.
Article 98. Presència d’animals en la via pública
1. Es prohibeix la circulació per les vies públiques d'aquells animals que no
vagen acompanyats de persones capacitades o que els vigilen, proveïts de
collaret i conduïts mitjançant cadena o corretja, aniran proveïts de morrió
quan estiguen qualificats com potencialment perillosos o el temperament de
l'animal així ho aconselle, i sota la responsabilitat de l'amo.
2. En tots els casos, el conductor de l'animal està obligat a portar mitjans
per a arreplegar i retirar els excrements immediatament i de forma
higiènica, havent de netejar la part de la via o llocs públics que hagueren
resultat afectats, dipositant els excrements en els contenidors de fem o
específics instal·lats pels serveis municipals introduïts en una bossa de
plàstic.
3. Tot propietari o posseïdor de gossos (Canis familiaris) té l'obligació
d'identificar-los conforme als oportuns registres municipals abans dels tres
mesos següents a la data de naixement o un mes des de la seua adquisició.
Els propietaris tindran també l'obligació de comunicar la baixa de l'animal,
en cas de mort, pèrdua o sostració des que ocórrega la mateixa, en
l'Ajuntament on estiga censat.
4. Es prohibeix la permanència continuada de gossos en les terrasses dels
pisos i en solars. En aquests casos, els propietaris han d'evitar que el gos
borde durant la nit.
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Article 99. Reg
Queda prohibit regar en les balconades i finestres, quan es produïsquen danys o
molèsties a altres veïns. En cas contrari, l'horari per a reg serà entre les 6:00 i les
8:00 hores al matí i entre les 23:00 i les 01:00 hores de la nit.
Article 100. Terrenys, construccions i edificis de propietat privada
1.a) Els propietaris, titulars o administradors de terrenys, solars
construccions, edificis i locals situats en el terme municipal de Massanassa,
encara que manquen de tots o alguns dels serveis urbanístics
imprescindibles per a la seua conceptuació, en el cas de solars; tenen el
deure mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic,
estant obligats a realitzar les obres i treballs necessaris per a la seua
conservació o rehabilitació a fi de mantenir les condicions d'habitabilitat i
decor, de conformitat amb l'establit en la legislació urbanística.
1.b) A fi d'impedir en els solars el dipòsit de brosses, mobiliari, materials i
desaprofitaments en general, s'estableix l'obligació de procedir el clos dels
existents en el terme municipal.
1.c) Així mateix, els propietaris de terrenys, solars construccions, edificis i
locals haurà de procedir a desratizarlos i desinfectar-los mitjançant
empresa autoritzada.
2. Sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega el que llança els
desaprofitaments o brosses als solars, el propietari dels mateixos està
obligat a efectuar la seua neteja.
Els solars hauran d'estar permanentment nets, desproveïts de qualsevol
tipus de residus o vegetació espontània, sense cap resta orgànica o mineral
que puga alimentar o albergar animals o plantes portadors o transmissors de
malalties, o produir males olors.
Igualment, es protegiran o eliminaran els pous o desnivells que en ells
existisquen i que puguen ser causa d'accidents.
Article 101. Càrrega, descàrrega i treballs en via pública
1. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació
de caixes, contenidors, materials de construcció i accions similars es
prohibeixen de les 21,00 fins a les 8,00 hores i els diumenges i festius
nacionals, autonòmics i locals, excepte en casos excepcionals prèvia
sol·licitud a l'Ajuntament.
S'exceptuen les operacions nocturnes de recollida de fems i de neteja que
adoptaran les mesures necessàries per a reduir al mínim el nivell de
pertorbació de la tranquil·litat ciutadana.
2. L'Ajuntament podrà obligar a adoptar les mesures adequades amb vista a
minimitzar les molèsties i reduir les estrictament necessàries.
3. Les persianes metàl·liques i portes d'accés a les zones de càrrega i
descàrrega es conservaran en perfecte estat de manteniment per a evitar la
transmissió de sorolls.
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4. Les carretes i carros de transport de mercaderies en les activitats es
condicionaran per a evitar la transmissió de sorolls en els habitatges
confrontants.
5. Tant a treballs i obres públiques, com a treballs i obres privades fetes en
la via pública, o a l'interior d'edificis que provoquen molèsties als veïns en el
casc urbà o en zona industrial si existeixen tals molèsties als veïns, tindran
l'horari de treball comprès entre les 8 hores i les 21 hores, horari que es
reduirà els dissabtes , començant a les 9 hores; i es prohibeixen tals
treballs, independentment que provoquen o no molèsties, de les 21,00 fins
a les 7,00 hores, així com els diumenges i festius nacionals, autonòmics i
locals. Només en casos especials, que per la seua gravetat o urgència així ho
requerisquen, podrà variar-se aquest horari, prèvia sol·licitud a
l'Ajuntament, si escau, que determinarà els nous horaris.
El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament,
que determinarà els horaris.
Article 102. Llavat de vehícles
No podrà realitzar-se qualsevol altra activitat o operació que puga embrutar les
vies i espais públics, tals com el llavat de vehicles, la seua reparació o greixatge
en aquestes vies i espais quan no siga imprescindible, l'abocament d'embolcalls i
desferres sòlides o líquids, el buidatge de cendrers i recipients, el trencament de
botelles i altres actes similars.
Els ciutadans utilitzaran les vies públiques conforme a la seua destinació i no
podran impedir o dificultar deliberadament el normal trànsit per als vianants o de
vehicles per les places, passejos i per voreres i calçades d'aquelles, llevat que es
dispose de l'autorització pertinent.
Article 103. Règim de sancions
1. Les conductes descrites en els articles 91, 92, 93, 94, 95,96,97, 98, 99,
101 i 102 d'aquesta ordenança serà constitutiva d'infracció lleu, i se
sancionarà amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constituïsca una
infracció més greu.
2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500
euros, la conducta descrita en l'apartat i) de l'article 97 i en l'article 100.
3. Constituirà infracció molt greu, sancionada amb multa d'1.500,01 a
3.000,00 euros, les conductes descrites en l'article 100.
Article 104. Intervencions específiques
1. En els supòsits arreplegats en aquest capítol, l'Ajuntament, mitjançant
els tècnics municipals, procedirà a la valoració de l'arbrat ornamental,
mitjançant el mètode de la “Norma Granada”, la qual ha sigut confirmada
amb el suport de la UNESCO a través del seu programa “L'Home i la
Biosfera”, perquè l'autor o autors de les infraccions comeses, les quals
hagen provocat danys, siga rescabalada de les despeses que comporte la
substitució, reposició, neteja o reparació, sense perjudici també de la
imposició de les sancions oportunes.
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2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives
d'il·lícit penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de
l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de
l'expedient sancionador, en els termes d'aquesta Ordenança.
3. Si la persona, després de ser avisada i denunciada per l'article 98.2 pels
agents de l'autoritat, i aquests li comuniquen que ha d'arreplegar i retirar
els excrements immediatament i de forma higiènica, havent de netejar la
part de la via o llocs públics que hagueren resultat afectats, dipositant els
excrements en els contenidors de brossa o específics instal·lats pels serveis
municipals introduïts en una bossa de plàstic, i es negués serà denunciada
per desobediència.
4. Pel que fa a la regulació continguda en l'article 100 de la present
ordenança, l'Ajuntament concedirà als propietaris, titulars o als seus
administradors de terrenys, solars construccions, edificis i locals, un termini
i uns requisits d'execució, que estarà en raó a la magnitud de les mateixes
perquè procedisca al compliment de l'acordat, aquest termini no podrà ser
superior a 7 dies naturals.
I transcorregut aquest termini concedit per a l'execució de l'actuació
ordenada sense haver atès al requeriment, i davant l'incompliment de les
obligacions de l'article 100 o una altra norma sectorial, sobre manteniment
en condicions de seguretat, salubritat, ornat públic, clos perimetral,
desratització i desinfecció mitjançant empresa autoritzada, es procedirà a
la incoació de l'expedient sancionador amb imposició de multa al propietari,
propietaris, titulars o els seus administradors.
Al mateix temps, l'Ajuntament els requerirà, la seua realització a través del
procediment d'execució forçosa, establit en la normativa vigent.
L'ordre d'execució suposa la concessió de la llicència per a realitzar
l'activitat ordenada, però no exclou l'obligació del propietari de dotar a
l'actuació de l'oportuna adreça tècnica.
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CAPÍTOL XII. ALTRES CONDUCTES QUE PERTURBEN LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Secció primera. Zones naturals i espacis verds
Article 105. Fonaments de la regulació
És fonament de la present normativa protegir el correcte ús de parcs i jardins,
parcs naturals, plantacions i espais verds privats, així com garantir la seguretat de
les persones.
Article 106.- Árees recreatives forestals, espacis naturals – Parc Natural de
l’Albufera, arrossars, camins i sendes,...Totes les persones estan obligades a respectar la senyalització, les normes i les
indicacions dels agents de l'autoritat. Passejar, observar i respectar el paisatge, el
sòl, la flora i la fauna és la millor forma de gaudir-ho.
1. El soroll és contaminació, s'adoptarà un comportament discret i silenciós.
Es prohibeixen l'ús d'altaveus, tubs de fuita lliure, megàfons, botzines,
instruments musicals, aparells d'àudio el volum del qual resulte molest.
2. Els animals domèstics aniran baix control, i lligats si hi ha presència de
bestiar o animals silvestres.
3. Es mantindrà net l'entorn, retirant la brossa que es genere o dipositant-la
dins dels contenidors instal·lats a tal fi.
4. Recollida de Bolets i Fongs. En absència de normativa i de plans
específics en els espais naturals protegits, la recollida de bolets i fongs es
realitzarà en la seua temporada natural, amb els utensilis permesos, en
recipients que permeten la ventilació i la caiguda a l'exterior d'espores, i
sense remoure el sòl ni alterar la capa vegetal superficial; excepció dels
fongs hipogeus, en la recol·lecció dels quals s'utilitzarà matxet trufero o
assimilat.
5. Està totalment prohibit:
a) La pràctica de l'acampada lliure.
b) Llançar i abandonar objectes i residus fora dels llocs habilitats i
cremar-los.
c) L'abocament de líquids o sòlids, tals com enderrocs, etc.., així com
tampoc animals morts.
d) La recollida indiscriminada d'espècies de fauna, flora, amfibis,
rèptils, insectes, papallones i de fòssils o sense autorització
administrativa.
i) Introduir espècies, subespècies i varietats de fauna i flora no
autòctona o sense autorització administrativa.
f) Encendre foc i tallar llenya a aquest efecte, tirar burilles enceses
dins del parc natural.
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g) El mal ús dels camins, canyades, pistes i senderes que puguen
causar perjudici als mateixos.
h) Circular amb vehicles de motor en les zones d'accés restringit o
sense autorització especial, obstaculitzar l'entrada o el pas en les
pistes forestals.
i) L'emissió de sorolls, centelleigs lluminosos o altres formes d'energia
que puguen pertorbar la tranquil·litat de les espècies.
j) Realitzar marques, pintades o senyalitzacions, indelebles o no,
excepte autorització expressa de l'òrgan gestor.
k) Danyar els elements geològics i geomorfològics: escarpes naturals,
lapiaces, arcs, carrerons, dolines, surgencias, embornals, ciutats
encantades o cavitats naturals
Article 107. Règim de sancions
1. L'incompliment de les normes descrites en els apartats 1,2 i 3 de l'article
anterior d'aquesta ordenança serà constitutiva d'infracció lleu, i se
sancionarà amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constituïsca una
infracció més greu.
2. L'incompliment de les normes descrites en l'apartat 4 i les conductes
descrites en l'apartat 5 de l'article anterior constituiran infracció greu,
sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
3. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives
d'il·lícit penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de
l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de
l'expedient sancionador, en els termes d'aquesta Ordenança.
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Secció segona. Contaminació acústica
Article 108. Fonaments de la regulació
1. Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i
integritat física i a la intimitat i inviolabilitat del domicili, d'acord amb el
que es disposa en els articles 15 i 18 de la Constitució, així com també els
drets constitucionals a un medi ambient adequat i a la protecció de la salut
prevists en els articles 43 i 45 del mateix text constitucional.
2. En matèria de contaminació acústica s'ha d'informar a l'interessat del
previngut en l'article 3 de la Llei d'Enjudiciament Criminal “la competència
dels tribunals encarregats de la justícia penal s'estén a resoldre, per a
només l'efecte de la repressió, les qüestions civils i administratives
prejudiciales propostes amb motiu dels fets perseguits, quan tals qüestions
apareguen tan íntimament lligades al fet punible que siga racionalment
impossible la seua separació” i del que es disposa en l'article 10 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial en els mateixos termes, amb la finalitat de que
si la denúncia té especial connexió amb matèria jurídica penal, EL 10/95,
de 23 de novembre del Codi Penal, Títol XVI, Capítol II, Delictes relatius a la
protecció del Medi ambient, article 325 s'actue en conseqüència.
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Subsecció primera. Actes en els espacis públics que perturben el descans i la
tranquilitat de veïns o veïnes i vianants
Article 109. Normes de conducta
1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes en la via pública i zones de
pública concurrència i en els vehicles de servei públic ha de mantenir-se
dins dels límits de la bona convivència ciutadana. Especialment i excepte
autorització municipal, està prohibit pertorbar el descans i la tranquil·litat
dels veïns i veïnes i vianants mitjançant:
a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres
aparells sonors.
b) Cantos, crits, baralles o qualsevol altre acte molest.
Article 110. Sistemes d’avisos acústics d’establiments i edificis
1. Es prohibeix fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d'avís
com a alarmes, sirenes, senyalització d'emergència i sistemes similars.
2. S'autoritzaran proves i assajos d'aparells d'avís acústic adequats per a la
instal·lació, i es realitzaran immediatament després de la seua instal·lació.
3. Aquestes proves podran efectuar-se entre les 9:00 i les 20:00 hores,
havent comunicat prèviament a la Policia Local el dia i l'hora. L'emissió de
so no podrà ser superior als dos minuts.
4. Instal·lació d'alarmes. La instal·lació d'alarmes i altres dispositius
d'emergència sonors en establiments comercials, domicilis i altres edificis
s'haurà de comunicar a la Policia Local, indicant: Nom i cognoms, DNI,
domicili i telèfons de contacte d'almenys dues persones que puguen fer-se
responsables de l'establiment o edifici i anul·lar l'emissió de sorolls. El fet
que el titular no haja donat informació a la Policia Local del mateix o la
persona responsable de la instal·lació, serà considerat com una autorització
tàcita perquè aquella use els mitjans necessaris per a interrompre el so del
sistema d'avís.
5. En el cas que la policia no puga localitzar cap responsable de l'alarma, els
agents podran usar els mitjans al seu abast necessaris per a fer cessar la
molèstia, amb càrrec al titular de l'establiment edifici on estiguera situada.
Article 111. Sorolls des de vehicles
1. Els vehicles que circulen pel terme municipal de Massanassa hauran
d'estar equipats amb un silenciador homologat, permanentment en
funcionament i en bon estat.
2. Es prohibeix:
2.1. Utilitzar dispositius que puguen anul·lar l'acció del silenciador
homologat esmentat en el paràgraf anterior, així com circular amb
vehicles amb el silenciador incomplet.
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2.2. Circular amb motocicletes i ciclomotors amb tubs de fuita no
homologats.
2.3. Utilitzar les botzines o senyals acústics, excepte els casos
previstos en la normativa de seguretat vial.
2.4. Forçar les marxes dels vehicles a motor produint sorolls molests.
2.5. Mantenir els motors en funcionament durant un temps superior a
dos minuts, quan els vehicles estiguen parats en la via pública o altres
espais, excepte per raons de congestió de tràfic.
2.6. Produir sorolls originats per les acceleracions brusques i
estridents, forçar al motor en circular per pendents, així com els
sorolls originats per l'excessiu volum dels equips musicals, tant en la
via pública com en els aparcaments de la ciutat, ja siguen públics o
privats, especialment quan es tinguen les finestres obertes.
2.7. Donar voltes innecessàries amb els vehicles per les illes dels
habitatges i molestar el veïnatge.
2.8. Circular amb vehicles que, a causa de l'excés de càrrega que
transporten, emeten sorolls molests.
3. Es prohibeix que els vehicles estacionats en la via pública o en espais
privats produïsquen sorolls innecessaris amb aparells d'alarma o
senyalització d'emergència.
4. Els vehicles que es troben en aquesta situació podran ser retirats d'ofici o
a requeriment, en el segon cas, per a evitar molèsties als veïns.
5. Els conductors i ocupants de vehicles s'abstindran de posar a elevada
potència els aparells de so o equips musicals quan circulen o estiguen
estacionats, evitant que les emissions acústiques transcendisquen a
l'exterior.
Article 112. Publicitat sonora
1. S'entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts
directament o per reproducció de la veu humana, com el so d'instruments
musicals o d'altres artificis mecànics o electrònics.
2. La publicitat sonora queda prohibida en tot el terme municipal, excepte
prèvia autorització municipal.
Article 113. Artefactes pirotècnics, petards i cohets
Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i tota classe
d'articles pirotècnics que puguen produir sorolls o incendis en la via pública
excepte autorització expressa o en Festes locals d'acord amb la normativa legal
que siga aplicable a cada moment.
Article 114. Festes en els carrers
1. Amb motiu de fires o festes tradicionals es podrà autoritzar als
propietaris o titulars d'establiments, associacions veïnals, esportives, etc.,
previ informe dels serveis tècnics municipals, la utilització dels carrers i
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espais públics, i aquests estaran obligats a complir i respectar, d'acord amb
les condicions que, en atenció a les circumstàncies, a cada moment
s'establisquen en l'autorització, que inclourà les condicions de seguretat i si
escau fiances que es fixen per a cadascun dels esdeveniments, així com
l'horari màxim de l'activitat, música , etc.
2. Una vegada finalitzat el motiu de l'autorització i dins de l'horari establit,
serà responsabilitat dels organitzadors restablir la situació de normalitat en
la zona afectada.
Article 115. Sorolls i olors
1. Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a
evitar la producció de sorolls i olors que alteren la normal convivència.
2. Sense perjudici de la reglamentació especial vigent en matèria
d'instal·lacions industrials i vehicles a motor, d'espectacles públics i de
protecció del medi ambient, es prohibeix l'emissió de qualsevol soroll
domèstic que, pel seu volum o horari excedisca dels límits que exigeix la
tranquil·litat pública així com l'emissió d'olors molestes o perjudicials per a
les persones.
3. Solament es podran fer barbacoes en parcel·les de les urbanitzacions,
sempre que siguen d'obra i disposen de les mesures adequades de precaució
i prevenció d'espurnes que puguen originar possibles incendis.
En qualsevol cas, les barbacoes que es facen en els espais privats, es faran
de manera que s'evite la producció de fums i olors que puguen alterar la
normal convivència. Es prohibeix l'abocament de cendres incandescents en
els contenidors de recollida de residus.
4. Les reparacions domèstiques, canvis de mobles i similars s'efectuaran
entre les 8 hores i les 21 hores en dies laborables i entre les 10 hores i les 20
hores en dies festius i vespres de festius, excepte en casos de força major.
Article 116. Sorolls d’instruments i aparells musicals
1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes en la via pública i zones de
pública concurrència, en els vehicles de servei públic i en els particulars ha
de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència ciutadana.
Especialment i excepte autorització municipal, està prohibit pertorbar el
descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant:
a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres
aparells sonors.
b) Cantos, crits, o qualsevol altre acte molest.
c) Queda prohibit que transcendisca l'ambientació musical a
l'exterior.
d) Queda prohibit la utilització d'aparells de megafonia que generen
molèsties als ciutadans.
i) Sorolls innecessaris, encara que es troben per sota dels nivells
establits i siguen difícilment mesurables, com les portades, colps,
crits, salts, balls, cants, música alta i similar, especialment en hores
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de descans nocturn. També s'evitarà molestar al veïnatge amb sorolls
molests, encara que es troben per sota dels nivells establits i siguen
difícilment mesurables, com els sorolls constants i repetitius.
2. S'estableixen les següents prevencions:
a) Els usuaris de receptors de ràdio, televisió, cadenes de música i/o
qualsevol altre instrument musical o acústic en el propi domicili
hauran d'ajustar el seu volum, o utilitzar-los en forma que no
sobrepassen els nivells legalment establits, fins i tot en hores diürnes,
s'ajustaran als límits establits per a les nocturnes, quan qualsevol veí
realitza aquesta sol·licitud per tenir malalts en el seu domicili, o per
qualsevol altra causa notòriament justificada (època d'exàmens,
descans per treball nocturn etc.)
b) Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o
dansa i les festes en domicilis particulars, es regularan per l'establit
en el paràgraf anterior.
c) Es prohibeix en la via pública, en vehicles de transport públic i en
zones de pública concurrència, accionar aparells de ràdio o similars i
tocar instruments musicals, fins i tot des de vehicles particulars, quan
superen els límits màxims legalment establits.
Article 117. Sorolls d’espectacles, activitats d’oci, recreatives i esporàdiques
Els espectacles, les activitats d'oci, recreatives i esporàdiques realitzades en la via
pública o en espais privats queden sotmesos a l'obtenció d'autorització municipal.
L'Ajuntament determinarà com a condicions de l'autorització el nivell sonor així
com l'horari d'inici i fi de l'activitat.
Article 118. Música al carrer
1. En la via pública i altres zones de concurrència pública no es poden
realitzar activitats com cantar o cridar per sobre dels límits del respecte
mutu.
2. Les emissions acústiques provinents d'actuacions emprant instruments
musicals, aparells de radi, televisors, objectes, tocadiscs i altres aparells
anàlegs, queda sotmesa a la prèvia autorització municipal i a les condicions
que si escau en aquesta es fixen.
3. Les autoritzacions s'atorgaran en períodes o dates tradicionals i
commemoratives o limitades a dies i horaris en zones comercials o
anàlogues a nivell col·lectiu o singular.
Article 119. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en els articles 109,110, 111,112,113,114,115 i 116 i 118 d'aquesta
ordenança serà constitutiva d'infracció lleu, i se sancionarà amb multa de
fins a 750 euros, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
2. L'incompliment de les normes descrites en l'article 117 constituiran
infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
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3.- Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives
d'il·lícit penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de
l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de
l'expedient sancionador, en els termes d'aquesta Ordenança.
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TÍTOL IV. NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CURA DE LA VIA PÚBLICA, INFRACCIONS I
SANCIONS ESPECÍFIQUES
CAPÍTOL I. NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CURA
Article 120. Normes Bàsiques
Es prohibeixen les següents activitats:
a) Exercir oficis o treballs; llavar vehicles, així com realitzar canvis
d'oli o altres líquids contaminants; realitzar reparacions o tasques de
manteniment de qualsevol classe en la via pública.
b) Situar o deixar abandonat en la via pública qualsevol tipus
d'objecte que supose algun tipus de risc per a les persones,
enlletgisca l'entorn o obstruïsca el trànsit per als vianants i/o rodat.
c) Fumar o portar el cigar encès en els vehicles de transport públic i
en els edificis públics, fora dels llocs autoritzats.
d) Accedir als edificis i instal·lacions públiques fora de l'horari
d'obertura al públic i en zones no autoritzades.
Article 121.- Depòsit de Residus
1. Els residus urbans domiciliaris, i assimilables, es dipositaran dins dels
contenidors disposats per l'Ajuntament per a aqueixa fi. Solament es
dipositaran els residus el dia que hi haja arreplegada.
2. La borsa de brossa només ha de contenir els residus que no posseïsquen
cap sistema de recollida selectiva, és a dir, matèria orgànica, restes de
menjar sòlid, restes de verdures, fruita, peix, carn, etc.; i fraccions no
reutilitzables ni reciclables (bolquers, burilles, barreduras, etc).
3. Es prohibeix el dipòsit d'envasos i fraccions que disposen d'un sistema de
recollida selectiva en la borsa de fem.
4. Les fraccions reutilitzables o reciclables dels residus urbans domiciliaris,
com a envasos de vidre o plàstic, llandes, envasos metàl·lics, ‘brick’, paper
i cartó hauran de dipositar-se a l'interior dels contenidors específics. És
convenient traure l'aire als envasos de plàstic i ‘brick’. Els envasos i
embalatges de cartó hauran de desmuntar-se, plegar-se i introduir-se en el
contenidor de paper i cartó. En els supòsits que la seua quantitat o volum
ho facen necessari, hauran de traslladar-se pels interessats a un altre
contenidor pròxim.
5. Els residus urbans especials, tals com a piles (també es poden dipositar
en els contenidors específics de la via pública), fluorescents, bombetes de
baix consum, electrodomèstics, ordinadors, impressores i cartutxos,
telèfons, bateries, envasos amb restes de dissolvents o pintures, aerosols,
olis vegetals, vidre pla, roba, calçat, mobles i estris, enderrocs i terres
d'obres menors, podes, i tots els citats en el citat Reglament, es dipositaren
en els contenidors adequats, i en cas de no existir, hauran de dipositar-los
en un gestor de residus o lloc habilitat per l'Ajuntament.
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6. Es prohibeix dipositar en els contenidors de la via pública: líquids,
enderrocs, animals morts, materials en combustió, perillosos i residus que
no tinguen el caràcter de residus urbans domiciliaris.
7. Es prohibeix dipositar els residus fora dels contenidors, en la via pública,
en solars i terrenys siguen públics o privats.
8. Cap persona física o jurídica podrà dedicar-se a la recollida, transport i/o
recuperació dels residus urbans, sense la prèvia concessió o autorització
municipal.
9. Es prohibeix la manipulació i selecció de qualsevol tipus de material
residual dipositat en la via pública.
10. Es prohibeix rebuscar, furgar i extraure elements dipositats en les
papereres i recipients instal·lats en la via pública.
Article 122. Residus voluminosos (mobles, ensers i electrodomèstics)
1.Es prestarà un servei de recollida de la via pública per als residus
voluminosos per part de l'ajuntament, tals es dipositaren al costat
dels contendores, en un costat de la via, que no entorpisca la
circulació de vehicles ni de vianants.
L'ajuntament, si escau, podrà establir dies i horaris especials, per a
tal recollida, en aquest cas, aquests residus es dipositaran el dia
anterior o unes hores abans de tal recollida.
2. Quan la quantitat de residus a dipositar així ho faça convenient,
segons la valoració realitzada pels serveis municipals, el dipòsit
haurà de comunicar-se prèviament a l'ajuntament, per a poder ser
autoritzat.
Article 123. Residus de mercats, galeríes d’alimentació, comerços i indústries
1. En mercats, galeries d'alimentació, supermercats, bars, restaurants, etc.,
la retirada dels residus s'establirà de manera especial, estant obligats els
seus titulars a l'escombratge i neteja de les zones d'aportació.
2. Les persones i empreses productores o posseïdores de residus industrials
estan obligades a realitzar quantes operacions de gestió marque la legislació
vigent per a cada tipus de residus, com a recollida, transport,
emmagatzematge, classificació, valoració i/o vigilància.
3. Quan així procedisca pel volum o tipus de residu, la propietat o titularitat
dels comerços i indústries estaran obligats a gestionar els seus residus
urbans per si mateixos i a les seues expenses, per indicació expressa de
l'Ajuntament.
4. Quan es generen molèsties al veïnat, els residus o els recipients no es
podran traure a la via pública abans de les 20:00 hores, o si es presta un
servei diferenciat, mai amb més de dues hores d'anticipació.
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5. Productors, posseïdors i tercers que produïsquen, manipulen o
transporten residus industrials posaran a la disposició de l'Ajuntament la
informació sobre l'origen, característiques, quantitat, sistema de
pretractament i de tractament definitiu dels mateixos, estant obligats a
facilitar les actuacions d'inspecció, vigilància i control que aquest realitze.
Article 124. Terres i escombraries
1. Els residus de construcció, demolició i generats per petites obres de
reparació domiciliària realitzades pels veïns, hauran de ser gestionats pels
productors, d'acord a la normativa vigent.
2. Els productors i transportistes dels residus de demolició i construcció
estan obligats a obtenir les llicències que corresponguen, així com els
permisos per a la producció, transport i eliminació d'aquests.
Article 125. Abandonament de vehícles
1. Es prohibeix terminantment l'abandó de vehicles en les vies i llocs
públics.
2. L'Autoritat Municipal podrà presumir raonablement que un vehicle es
troba en situació d'abandó en els següents casos:
a) Quan transcórreguen més de dos mesos des que el vehicle haja
sigut dipositat després de la seua retirada de la via pública per
l'autoritat competent.
b) Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en el
mateix lloc i present desperfectes que facen impossible el seu
desplaçament pels seus propis mitjans o li falten les plaques de
matrícula. En aquest cas, tindrà el tractament de residu sòlid urbà
d'acord amb la normativa corresponent.
3. En el supòsit contemplat en l'apartat a) i en aquells vehicles que, àdhuc
tenint signes d'abandó, mantinguen la placa de matriculació o disposen de
qualsevol signe o marca visible que permeta la identificació del seu titular,
es requerirà a aquest, una vegada transcorreguts els corresponents terminis,
perquè en el màxim de quinze dies retire el vehicle del dipòsit, amb
l'advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a
residu sòlid urbà.
Article 126. Estacionament de vehicles en la via pública per a venda i lloguer
1. Està prohibit estacionar vehicles en la via pública per a la seua venda o
lloguer.
2. Està prohibit estacionar vehicles en la via pública amb finalitats
fonamentalment publicitàries, sempre que es duga a terme per empreses, o
represente un ús intensiu de l'espai públic.
Article 127. Animals morts
Es prohibeix l'abandó de cadàvers d'animals en la via pública o en llocs públics,
així com llançar-los als contenidors de residus, incinerar-los o enterrar-los en
qualsevol lloc al marge del procediment legalment establit.
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Article 128. Altres residus
1. Els residus generats en el terme municipal, que no tinguen la
consideració d'urbans o municipals, hauran de ser gestionats pels seus
responsables, atenent a la normativa legal que corresponga en cada cas.
2. En aquests supòsits a l'Ajuntament correspondrà realitzar les inspeccions
oportunes i denunciar les infraccions que s'observen.
Article 129. Ocupacions i activitats no autoritzades
1. Tots els ciutadans tenen el dret a transitar i circular pels espais i vies
públiques establides per a açò, sense que cap persona ni l'activitat sense
autorització que aquesta realitze, suposen un límit a aqueix dret.
2. Per a garantir aqueix dret, queda prohibida, en aquests espais i vies
públiques, tota activitat que implique una estada o ús abusiu, insistent o
agressiu d'aquestes zones, o que representen accions de pressió o insistència
cap als ciutadans, o pertorben la llibertat de circulació d'aquests o
obstruïsquen o limiten el tràfic rodat de vehicles, o la realització de
qualsevol tipus d'oferiment o requeriment, directe o encobert, de qualsevol
bé o servei, quan no compte amb la preceptiva autorització.
3. En aquests casos l'Ajuntament, a més de les mesures cautelars que
adopte, a partir de la comunicació que faça la Policia Local, iniciarà a
través del seu Servei de Benestar Social, el procediment necessari per a
garantir l'atenció individualitzada als infractors en cada cas concret.
Article 130. Establiments públics
1. Els propietaris o titulars d'establiments de pública concurrència, a més de
l'observança d'altres disposicions, procuraran evitar actes incívicos o molests
dels clients a l'entrada o eixida dels locals.
2. Quan no puguen evitar tals conductes, hauran d'avisar als Cossos i Forces
de Seguretat per a mantenir l'ordre i la convivència ciutadana col·laborant
en tot moment amb els Agents que intervinguessen.
Article 131. Quioscs, terrasses i altres activitats d'oci
1. Els qui estiguen al capdavant de quioscs o llocs autoritzats en la via
pública estan obligats a mantenir net l'espai en el qual desenvolupen la seua
activitat i les seues proximitats, durant tot l'horari en què realitzen
l'activitat, deixant-ho net una vegada finalitzada aquesta.
2. La mateixa obligació correspon als titulars de cafès, bars, quant a la
superfície que s'ocupe amb veladores, cadires, etc., incloent la vorera
corresponent a la totalitat de la longitud de la façana.
3. Els titulars dels establiments hauran d'instal·lar pel seu compte i càrrec
les papereres necessàries per a afavorir la recollida dels residus que
generen les seues respectives activitats.
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Article 132. Neteja, cura i servidumbres forçoses de les edificacions
1. La propietat de les finques, habitatges i establiments, està obligada a
mantenir neteja la façana i les diferents parts dels edificis que siguen
visibles des de la via pública.
2. Els camins, carreteres, places, carrers, passejos, parcs i altres espais d'ús
públic, la conservació del qual i policia siguen de competència municipal,
portaran el nom i codi que l'Excm. Ajuntament acorde.
3. En raó de l'interès general municipal s'estableix una servitud forçosa a
favor de l'Ajuntament sobre les façanes dels edificis que donen enfront de
vies públiques municipals, amb l'exclusiu objecte de col·locar sobre elles les
palomillas, fils, braços o caixes de registre de l'enllumenat públic, així com
els senyals de circulació, els rètols de denominació dels carrers i la
numeració de les seues edificacions.
La servitud serà gratuïta i podrà establir-se d'ofici, mitjançant notificació al
propietari o propietaris afectats, i sense més indemnització que la reparació
dels desperfectes causats.
4. La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i
s'efectuarà mitjançant placa fixada a les façanes dels edificis que les
defineixen. Quan existisca impossibilitat, física o tècnica, de senyalitzar pel
sistema anterior, o es justifique degudament la conveniència de recórrer a
altres procediments, especialment quan els valors a protegir dels immobles
desaconsellen aquesta opciónpodrá retolar-se mitjançant aparell lluminós o
senyal vertical.
Article 133. Neteja d’escaparates i altres elements
1. Quan es realitze la neteja d'aparadors, portes, marquesines, etc.
d'establiments comercials es prendran les degudes precaucions per a no
causar molèsties als transeünts, ni embrutar la via pública, retirant els
residus resultants.
2. Iguals precaucions hauran d'adoptar-se per a la neteja de balconades i
terrasses.
Article 134. Ús responsable de l’aigua
1. Queden expressament prohibides les pràctiques que suposen un ús
incorrecte o excessiu de l'aigua, en particular la negligència en la reparació
immediata de fugides en les escomeses, la falta de control, manteniment o
l'incorrecte ús d'instal·lacions hidràuliques, hidrantes i de sistemes de reg o
qualsevol altra activitat que done lloc a l'abocament incontrolat d'aigua en
la via pública o al terreny.
2. Queda prohibit l'ús fraudulent d'instal·lacions hidràuliques, hidrantes o
boques de reg per a finalitats particulars o uns altres no permesos, així com
danyar i manipular els programadors i altres mecanismes o sistemes emprats
per a reg, modificar l'orientació dels aspersores o qualsevol altra acció que
repercutisca negativament al seu correcte funcionament
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3. Excepte en els parcs i jardins històrics i els declarats béns d'interès
cultural, en el disseny, remodelació i execució de projectes de noves zones
verdes públiques o privades:
a) Hauran d'utilitzar-se espècies vegetals adaptades a l'entorn i
condicions ambientals del Municipi de Massanassa, prioritzant la
utilització d'espècies de baixos requeriments hídrics i adaptades a la
climatologia del Municipi.
b) La distribució de les espècies es farà seguint criteris d'agrupació
segons requeriments hídrics, concentrant el volum de reg on siga
necessari.
c) Gespa. En zones enjardinades aïllades, com a rotondes, illetes o
mitjanes s'avaluaran alternatives a la gespa, en tot cas, igual que en
jardins de menys d'1 hectàrea, la superfície de gespa serà igual o
inferior al 20%, i del 10% quan els parcs excedisquen d'aquesta
superfície. No podrà instal·lar-se gespa ni altres espècies tapitzants
d'alt consum d'aigua en bandes de menys de 3 metres d'ample.
d) En les noves zones verdes s'inclouran sistemes de reg que fomenten
l'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'aigua, com: aigua d'origen diferent a
la xarxa de proveïment municipal, programadors i sensors de pluja o
humitat, aspersors de curt abast en les zones de prada, reg per
degoteig en zones arbustivas i en arbres.
i) Durant els mesos de juny a setembre, tots dos inclusivament, no
estarà permès el reg entre les 10:00 i les 20:00 hores, excepte quan
estiga justificat per raons tècniques o operatives, en aquest cas haurà
d'autoritzar-se per l'òrgan competent en matèria de medi ambient.
f) Totes les piscines disposaran d'un sistema de depuració apropiat per
a la reutilització de l'aigua evitant d'aquesta manera el farciment
freqüent de les mateixes. Amb caràcter general i per a evitar el
buidatge i posterior ompliment, les piscines hauran de ser cobertes
amb lones o mantes apropiades durant el període en què no siguen
utilitzades.
Article 135. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en els articles 120, apartats c) i d), article 121 apartats 1, 2, 3, 4,
9 i 10, i els articles 125, 126, 127,128, 129, 131, 132, 133 i 134 d'aquesta
ordenança serà constitutiva d'infracció lleu, i se sancionarà amb multa de
fins a 750 euros, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
2. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en els articles 120 apartats a) i b), article 121 apartats 5 i 7, i els
articles 128, 130, 134 apartats 1 i 2, constituiran infracció greu, sancionada
amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
3. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en l'article 121 apartats 6 i 8, constituiran infracció molt greu,
sancionada amb multa d'1.500,01 a 3.000,00 euros.
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CAPÍTOL II.‐ ALTRES NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CURA
Article 136. Condicions de les instal·lacions de qualsevol tipus d’aparells en les
façanes dels edificis
1. Els equips d'aire condicionat hauran de funcionar de manera que no se
sobrepassen els nivells de pertorbació per sorolls i vibracions establits en la
normativa autonòmica vigent o en futures ordenances municipals. Es
prohibeix el funcionament d'aquells que transmeten vibracions detectables
directament, sense necessitat d'instruments de mesura. Tots els conductes
de fluids hauran d'estar aïllats per a evitar la transmissió de sorolls i
vibracions i amb una velocitat de circulació tal que no es produïsca colp
d'ariet o qualsevol altre tipus de vibració.
2. En edificis existents, la instal·lació de màquines condensadores o
refrigeradores estarà subjecta, respecte a la seua ubicació, al que es
disposa en les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana
vigent, o en les seues futures revisions. Queda expressament prohibida la
instal·lació d'unitats externes en patis interiors d'edificació.
3. A més, en edificacions de nova planta i reforma integral, en tot cas, els
edificis han de ser sempre accessibles a aquest tipus d'instal·lació, per la
qual cosa si en fase de sol·licitud de llicència d'obres, no es preveu realitzar
aquesta instal·lació, es reservarà en aqueix moment, de manera que no
resulte visible des de la via pública, l'espai suficient per a les màquines
externes, en funció de l'ús al que està destinat l'edifici. Queda prohibida, en
qualsevol cas, la instal·lació de les màquines externes en els celoberts de
l'edificació. En el supòsit d'habitatges, es reservarà justificadamente, la
superfície suficient per al nombre d'habitatges de l'edifici.
Es disposaran els caixes d’enregistrament, arquetes i conductes suficients
per a fer accessible l'edifici a aquestes instal·lacions, podent l'usuari del
local o habitatge, dur a terme la instal·lació individual, sense necessitat
d’altres permisos de la comunitat.
En tots els casos es presentarà estudi acústic que acredite que, amb la
totalitat dels aparells previstos en funcionament i amb les mesures
correctores propostes que obligatòriament s'hauran d'adoptar, no se
superaran els nivells previstos en la normativa autonòmica vigent o en
futures ordenances municipals. Aquests extrems es contemplaran en la
corresponent llicència d'obres d'edificació.
4. En edificis existents, o en obres de nova planta o reforma integral, quan
es pretenga la instal·lació en terrasses comunitàries, afectant a edificis
confrontants de major altura, s'aportarà per l'interessat un estudi acústic
que garantisca que la instal·lació compleix els nivells de soroll previstos en
la normativa autonòmica vigent o en futures ordenances municipals. Una
vegada finalitzada la instal·lació, s'aportarà certificat acreditatiu que les
mesures correctores adoptades són suficients per a garantir el compliment
dels nivells previstos en la normativa autonòmica vigent o en futures
ordenances municipals, sobre la base dels assajos normalitzats realitzats in
situ.
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5. No es permetrà l'abocament d'aire calent o fred procedent d'equips d'aire
condicionat, refrigeració o ventilació, com a ventiladors, extractors,
compressors, bombes de calor i similars, quan el flux d'aire ocasione
molèsties.
Article 137. Normes de conducta
1. La instal·lació dels equips d'aire condicionat o aparell d'aire condicionat
es considera com a obra menor, i per tant necessita l'oportuna llicència
municipal, i es realitzarà en la terrassa o coberta de l'edifici.
No es permetrà la instal·lació d'aparells d'aire condicionat, refrigeració,
extractors, antenes parabòliques o altres tipus d'aparells en les façanes dels
edificis que sobreisquen del plànol de façana. Queden expressament
prohibits els aparells subjectes a façanes mitjançant esquadres o elements
similars.
2. La instal·lació d'aparells d'aire condicionat en edificis existents, podran
recolzar-se en el sòl de les balconades sempre que s'interposen elements no
massissos que salvaguarden la integració estètica de la façana, tals com a
gelosia, reixetes, etc., i el conjunt de la instal·lació haurà d'anar pintada en
el color predominant de la façana o de la balconada.
3. Els equips de condicionament o extracció d'aire compliran, a més
d'aquesta ordenança, les condicions regulades en normativa sectorial
aplicable. En tot cas, es garantirà la recollida i evacuació de l'aigua
procedent de la condensació a l'interior del local o dels equips d'aire
condicionat, quedant prohibit expressament l'abocament lliure a espais
públics.
4. Els aparells d'aire condicionat o un altre tipus d'aparell instal·lats en
façanes, abans de l'entrada en vigor de la present ordenança, hauran
d'adequar-se a les condicions establides en la present ordenança en un
termini no superior a cinc anys des de l'entrada en vigor de la present
ordenança.
Article 138. Altres normes de conducta
1. La defensa de la imatge urbana i el foment de la seua valoració i millora,
tant pel que fa als edificis, en conjunt o individualitzadament, correspon a
l'Ajuntament, per la qual cosa qualsevol actuació que poguera afectar a la
percepció de la localitat haurà d'ajustar-se al criteri que, sobre aquest
tema, mantinga l’administració.
2. L'Ajuntament podrà denegar o condicionar qualsevol actuació que resulte
antiestètica, inconvenient o lesiva per a la imatge de la localitat de
Massanassa.
3. Tota persona natural o jurídica té l'obligació de:
a) Complir els requeriments tendents a corregir les deficiències
advertides en les instal·lacions.
b) Obtenir l'oportuna llicència per a instal·lar qualsevol tipus d'aparell
quan puga ser objecte de legalització posterior.
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c) Impedir l'evacuació d'aigua procedent dels equips d'aire condicionat
a la via pública, a l'altra propietat particular, tals com a balconades,
finestres, etc.
d) Impedir que el funcionament d'aquells equips o aparells d'aire
condicionat o qualsevol altre aparell, transmeten vibracions
detectables directament, sense necessitat d'instruments de mesura.
i) Obtenir l'oportuna llicència per a instal·lar qualsevol tipus d'aparells
d'aire condicionat, refrigeració, extractors, antenes parabòliques o
altres tipus d'aparells en les façanes dels edificis, visibles des de la
via pública.
f) Impedir la instal·lació de qualsevol condensador, motors, o els
aparells d'aire condicionat en les façanes o en els patis interiors de
les finques.
g) Abans que haja transcorregut el termini estipulat en la present
ordenança, corregir l'emplaçament dels condensadors, motors,
aparells d'aire condicionat que es trobaven en façanes i patis
interiors.
h) De complir les condicions de seguretat i solidesa exigides a la
instal·
Article 139. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en l'article 138, apartats 3 a), b) c) i d), d'aquesta ordenança serà
constitutiva d'infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 750 euros,
llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
2. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en els articles 136, 137 i de l'article 138 els apartat 3 f) i g),
constituiran infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
3. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en l'article 138, apartat 3 h), constituiran infracció molt greu,
sancionada amb multa d'1.500,01 a 3.000,00 euros.
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TÍTOL V. Ús impropi dels serveis d’urgència
Article 140. Fonament de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el correcte
funcionament de l'Administració Pública i en l'ús racional i ordenat dels recursos
públics, i en concret dels Serveis d'Urgència de l'Ajuntament de Massanassa, amb
la finalitat de garantir una resposta immediata i adequada d'aquests serveis
davant situacions de risc o perill real per a les persones i els béns que
requerisquen la seua intervenció.
Article 141. Normes de conducta
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o
d'emergència, com a inundacions, incendis, riuades, nevades, fugides
tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporte evacuació o
confinament, s'adequarà, a cada moment, a les normes de civisme i
col·laboració ciutadanes, i es compliran els plans bàsics d'emergència
municipal i els plans d'emergència específics, així com l'establit en la vigent
normativa en matèria de protecció civil.
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l'Alcaldia
podrà requerir l'ajuda i col·laboració personal i/o material, tant dels
habitants, com dels col·lectius del terme municipal i, de manera especial,
dels quals, pels seus coneixements i aptituds, puguen ser de més utilitat per
a la comunitat. En aquests supòsits, l'Alcaldia podrà disposar, si ho estima
necessari, dels mitjans, públics i privats, que puguen ser d'utilitat i
d'aplicació a l'emergència decretada, quedant, els seus titulars, obligats a la
prestació ordenada.
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen
l'obligació de col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries
per a la correcta implantació dels plans de protecció civil.
4. Es prohibeix la realització de conductes que, directa o indirectament,
obstaculitzen el correcte funcionament dels serveis d'urgència de titularitat
municipal, tals com el requeriment sense causa justificada, i amb
coneixement d'aquesta falta de causa, la mobilització dels serveis de Policia
Local, bombers, assistència mèdica urgent i similars, la obstaculització a la
intervenció d'aquests serveis, així com la falta de col·laboració manifesta en
l'execució de les instruccions donades en llaures a la protecció de persones i
béns que no suposen risc per a la persona destinatària d'aquestes
instruccions.
Article 142. Infraccions
1. Tindran la consideració d'infraccions al que es disposa en el present títol
les trucades telefòniques o els requeriments per qualsevol altre mitjà per a
la intervenció de qualsevol dels serveis d'urgència quan no intervinga una
causa que ho justifique.
2. També es consideren infraccions les accions o omissions conscients i
voluntàries que dificulten o entorpisquen el correcte desenvolupament de la
intervenció d'aquests serveis d'urgència, tals com la falta de col·laboració
manifesta en l'evacuació de la zona d'intervenció i similars, i quan es tracte
de distraure l'atenció de la Policia Local per a evitar la denúncia d'una
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infracció administrativa i altres supòsits de caràcter similar, sempre que no
constituïsquen il·lícit penal en aquest cas es donarà trasllat a l'autoritat
judicial.
Article 143. Règim de Sancions
1. La realització de les conductes descrites o l'incompliment de les normes
descrites en els articles del present títol d’aquesta ordenança seran
constitutives d'infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 750 euros.
2. Tindrà la consideració d'infracció greu, sancionada amb multa de 750,01
a 1.500 euros, quan aquest requeriment tracte de desviar el servei de
Policia Local per a evitar la denúncia d'una altra infracció administrativa.
3. Tindrà la consideració d'infracció molt greu, sancionada amb multa
d'1.500,01 a 3.000,00 euros, quan del requeriment injustificat o de la
obstaculización del servei es derive un risc greu per a les persones o els
béns, referit tant als equips intervinents com a la resta dels ciutadans.
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TÍTOL VI. INSTRUCCIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES
D’APLICACIÓ
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 144. Instruccions de l’Alcaldia en desenvolupament i aplicació de
l’Ordenança
Mitjançant decret o resolució d'Alcaldia, es podrà aprovar una Guia Pràctica
Operativa sobre les qüestions que planteja l'aplicació d'aquesta Ordenança, en la
qual es desenvoluparan i concretaran les actuacions dels diversos òrgans i agents
municipals implicats.
Article 145. Òrdens singulars de l’Alcalde/Alcaldesa per a l’aplicació de
l’Ordenança
1. L'Alcalde o Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les
disposicions especials que procedisquen sobre la conducta en la via pública
o el comportament dels ciutadans i ciutadanes, amb la finalitat de fer
complir la normativa en matèria de convivència ciutadana i de civisme.
2. Sense perjudici de la imposició de la sanció que si escau corresponga,
l'Alcalde/Alcaldessa podrà també requerir a les persones que siguen
trobades responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta
Ordenança perquè s'abstinguen en el futur de realitzar actuacions similars
dins del terme municipal.
3. L'incompliment de les ordres, les disposicions o els requeriments al fet
que s'ha fet esment en els apartats 1 i 2 d'aquest article serà sancionat en
els termes previstos en aquesta Ordenança, sense perjudici que es puga
iniciar procediment penal per causa de desobediència.
Article 146. Funció de la Policía Local relatives al compliment d’esta
Ordenança
En la seua condició de policia administrativa, la Policia Local és l'encarregada de
vetlar pel compliment d'aquesta Ordenança, de denunciar, quan escaigui, les
conductes que siguen contràries a la mateixa i d'adoptar, si escau, les altres
mesures d'aplicació.
Article 147. Funcions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat relatives al
compliment d’esta Ordenança
1. D'acord amb la normativa específica que li és aplicable i segons el previst
expressament en els Convenis Marc de Coordinació i Col·laboració en
Matèria de Seguretat Ciutadana i Seguretat Vial entre la FEMP i el Ministeri
de l'Interior la intervenció i, si escau, la recepció o la formulació de
denúncies de fets concrets que suposen incompliments d'aquesta Ordenança
és un servei d'actuació conjunta i per tant, a més de les Policies Locals,
també col·laborarà en aquestes funcions en els termes establits en
l'esmentat Conveni les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb àmbit
d'actuació en el respectiu Municipi.
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2. Als efectes assenyalats en l'apartat anterior i d'acord amb l'establit en el
conveni marc, serà la Junta Local de Seguretat o en cas de no estar
constituïda, per un altre mitjà de qualsevol altre instrument o acord, les
que fixen els criteris generals que hauran de seguir tots dos cossos policials,
en funció de quines siguen les infraccions administratives que hagen de
sancionar-se.
3. En tot cas, l'Ajuntament, mitjançant els diversos instruments i òrgans de
coordinació i col·laboració establits a aquest efecte, posarà tots els mitjans
que estiguen al seu abast per a assegurar que l'actuació dels dos cossos
policials en el compliment d'aquesta Ordenança es faça amb la màxima
coordinació i eficàcia possible.
Article 148. Agents cívic-socials educadors
Les persones que, per encàrrec de l'Ajuntament, realitzen serveis en la via pública
podran actuar com a agents cívics amb funcions de vigilància d'aquesta
Ordenança, podent demanar a les Policies Locals que exercisca les funcions
d'autoritat que té reconegudes per l'ordenament jurídic.
Article 149. Deber de colaboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. Totes les persones que estan en el terme municipal de Massanassa tenen
el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents per a
preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme en l'espai públic.
2. A l'efecte de l'establit en l'apartat anterior, l'Ajuntament de Massanassa
posarà els mitjans necessaris per a facilitar que, en compliment del seu
deure de col·laboració, qualsevol persona puga posar en coneixement de les
autoritats municipals els fets que hagen conegut que siguen contraris a la
convivència ciutadana o al civisme.
3. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors, tots
els ciutadans tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més
pròxims qualsevol situació que detecten de risc o desemparament d'un
menor. Així mateix, tots els ciutadans que tinguen coneixement que un
menor no està escolaritzat o no acodeix al centre escolar de manera
habitual han de posar-ho en coneixement dels agents més pròxims o de
l'autoritat competent, amb la finalitat que s'adopten les mesures pertinents.
Article 150. Conductes obstruccionistes en els àmbits de la convivència i el
civisme
1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme i salvaguardant tots
els drets previstos en l'ordenament jurídic no es permeten les conductes
següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d'inspecció o control de
l'Ajuntament.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la
informació requerida pels funcionaris actuantes en compliment de les
seues funcions.
c) Subministrar als funcionaris actuantes, en compliment de la feina
de casa d'inspecció, control o sanció, informació o documentació
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falsa, inexacta, incompleta o que induïsca a error de manera explícita
o implícita.
d) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics
formulats per les autoritats municipals o els seus agents.
2. Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites
en l'apartat anterior són constitutives d'infracció molt greu sancionada amb
multa d'1.500,01 a 3.000 €.
Article 151. Elements provatoris dels agents de l’autoritat
1. En els procediments sancionadors que s'instruïsquen en aplicació
d'aquesta Ordenança, els fets denunciats pels Agents de l'Autoritat tenen
valor provatori, d'acord amb la normativa aplicable a aquest efecte, sense
perjudici d'altres proves que puguen aportar els interessats.
2. En els expedients sancionadors que s'instruïsquen i amb els requisits que
corresponguen conforme a la legislació vigent, es podran incorporar imatges
dels fets denunciats, ja siga en fotografia, filmació digital o altres mitjans
tecnològics, que permeten acreditar els fets arreplegats en la denúncia
formulada d'acord amb la normativa aplicable.
3. En tot cas, la utilització de càmeres de vídeo requerirà, si escau, les
autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord
amb el principi de proporcionalitat.
Article 152. Denúncies ciutadanes
1. Sense perjudici de l'existència d'altres interessats a part del presumpte
infractor, qualsevol persona pot presentar denúncies per a posar en
coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que puga ser
constitutiu d'una infracció de l'establit en aquesta Ordenança.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones
que les presenten, el relat dels fets que pogueren constituir infracció, la
data de la seua comissió i, quan siga possible, la identificació de les
persones presumptament responsables.
3. Quan la denúncia vaja acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del
procediment sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciant la
iniciació o no de l'esmentat procediment i, si escau, la resolució que
recaiga.
4. L'Ajuntament haurà de compensar a les persones denunciants per les
despeses que els haja pogut comportar la formulació d'una denúncia,
sempre que queden efectivament acreditades en l'expedient tant la
comissió de la infracció administrativa denunciada com la necessitat i la
quantia de les despeses al·legades per aquelles.
5. El denunciant quedarà subjecte a la responsabilitat en què poguera
incórrer quan actue amb temeritat o mala fe, sent del seu càrrec les
despeses que en tals suposats s'originen.
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6. A petició del denunciant i prèvia ponderació del risc per la naturalesa de
la infracció denunciada, l'òrgan competent podrà declarar de forma
motivada la confidencialitat de la identitat del denunciant, garantint
l'anonimat d'aquest en el transcurs de la tramitació de l'expedient
administratiu.
7. Quan una persona denuncie a membres rellevants de les xarxes
organitzades en el benefici de les quals realitza una activitat antijurídica,
es considerarà que la persona denunciant no ha comès la infracció, sempre
que s'acredite degudament aquesta circumstància denunciada. El mateix
tractament tindrà la persona que denuncie les infraccions d'aquesta
Ordenança comeses per grups de menors. En aquests casos, se'ls comminarà
a no tornar a realitzar aquesta activitat antijurídica.
8. Quan el denunciant siga una persona estrangera l'Ajuntament podrà dur a
terme les gestions oportunes davant les autoritats competents perquè a
aquell se li reconeguen o atorguen els beneficis i els avantatges prevists per
a aquests casos en la legislació vigent en matèria d'estrangeria.
Article 153. Mesures de caràcter social
1. Quan el presumpte responsable de l'incompliment de l'Ordenança siga
indigent o presente altres manques o necessitats d'assistència social o
d'atenció mèdica especials o urgents, els agents de l'autoritat que
intervinguen li informaran de la possibilitat d'acudir als serveis socials o
metges corresponents i del lloc concret en què pot fer-ho.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l'únic objecte que la
persona puga rebre efectivament al més prompte possible l'atenció social o
metgessa requerida, els agents de l'autoritat o altres serveis competents
podran acompanyar-la als esmentats serveis.
3. Així mateix, sempre que siga possible, els serveis municipals intentaran
contactar amb la família de la persona afectada per a informar-la de la
situació i circumstàncies en les quals ha sigut trobada en l'espai públic.
4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas
que les mateixes hagueren sigut dutes a terme per agents de l'autoritat,
aquests informaran sobre elles als serveis municipals corresponents, amb la
finalitat que aquests adopten les mesures oportunes i, si escau, facen el seu
seguiment o, si escau, posen l'assumpte en coneixement de l'autoritat o
administració competent.
Article 154. Mesures d’aplicació en persones infractores no residents en el
terme municipal
1. Les persones infractores no residents en el terme municipal que
reconeguen la seua responsabilitat podran fer efectives immediatament les
sancions de multa per l'import mínim que estiguera establit en aquesta
Ordenança. Quan l'Ordenança no fixe l'import mínim de la sanció que
corresponga, la rebaixa serà del setanta-cinc per cent del seu import
màxim.
2. Les persones denunciades no residents en el terme municipal hauran de
comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, a l'efecte de
notificació, la seua identificació personal i domicili habitual, i, si escau, el
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lloc i l'adreça d'on estan allotjats en la ciutat. Els agents de l'autoritat
podran comprovar en tot moment si l'adreça proporcionada per la persona
infractora és la correcta.
3. En el cas que aquesta identificació no fóra possible o la localització
proporcionada no fóra correcta, els agents de l'autoritat, a aquest objecte,
podran requerir a la persona infractora perquè els acompanye a
dependències pròximes, en els termes i circumstàncies previstes.
4. Quan la persona infractora no acredite la seua residència habitual en
territori espanyol, l'agent que formule la denúncia li oferirà la possibilitat
de fer immediatament efectiva la sanció, en els termes previstos en
l'apartat 1. Si la sanció no fóra satisfeta, l'òrgan competent, mitjançant
acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura cautelar l'ingrés
d'una quantitat econòmica que represente el mínim de la sanció econòmica
prevista i, quan l'Ordenança no fixe l'import mínim de la mateixa, l'import
mínim que s'aplicarà en aquests casos serà del setanta-cinc per cent del seu
màxim. Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter urgent a
l'adreça en la qual aquella persona estiga allotjada en la ciutat o en la
localitat corresponent. En el cas que no es procedisca a l'ingrés d'aquesta
quantitat, se li advertirà, si escau, que podria incórrer en responsabilitat
penal.
5. En el cas que les persones denunciades no residents en el terme
municipal de Massanassa siguen estrangeres i no satisfacen la sanció en els
termes descrits en l'apartat anterior, una vegada que haja finalitzat el
procediment mitjançant resolució, es comunicarà a l'ambaixada o consolat
corresponent i a la Delegació del Govern la infracció, la identitat de la
persona infractora i la sanció que recaiga, als efectes oportuns.
6. L'Ajuntament proposarà a les autoritats competents aquelles
modificacions de la normativa vigent tendents a facilitar i millorar
l'efectivitat de les sancions que s'imposen als no residents en la ciutat.
7. D'acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i 8.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, de Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les
actuacions en matèria de recaptació executiva dels ingressos de dret públic
procedent de les sancions previstes en la present Ordenança, i que s'hagen
d'efectuar fora del terme municipal es regiran pels convenis subscrits sobre
aquesta matèria o pels altres convenis que es puguen subscriure amb la
resta de les administracions públiques.
Article 155. Responsabilitat per conductes contràries a l’Ordenança comeses
per menors d’edat
1. D'acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els
drets del xiquet, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les
autoritats municipals que puguen afectar als menors atendran principalment
a l'interès superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seua edat i
maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells
assumptes que els afecten i al fet que les seues opinions siguen tingudes en
compte.
2. Quan les persones infractores siguen menors, i amb la finalitat de
protegir els drets del xiquet o adolescent, el seu desenvolupament i
formació, es podran substituir les sancions pecuniàries per mesures
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correctores, com a assistència a sessions formatives, treballs per a la
comunitat o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic. Aquestes
mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i
seran proporcionades a la sanció que reba la conducta infractora. A aquest
efecte, se sol·licitarà l'opinió dels pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores, que serà vinculant.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadores i guardadors seran
responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions
comeses pels menors d'edat que depenguen d'ells.
4. En aquells casos en què es preveja expressament en aquesta Ordenança,
els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran també
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors
d'edat, sempre que, per la seua banda, conste dol, culpa o negligència,
inclosa la simple inobservança.
5. Així mateix, a tenor del que es disposa en el Reial decret 1774/2004, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5/2000, de
12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors es tindrà en
compte, si escau, a l'efecte de la solució extrajudicial, la manera de dur-la
a terme segons preceptúa l'article 5 de citat cos legal.
Article 156. Assistència als centres d’ensenyament
1. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'ensenyament
bàsic obligatori (ensenyament primari i secundària) és un dret i un deure els
menors des de l'edat de sis anys fins a la de setze.
2. Les Policies Locals i les Forces i Cossos de Seguretat intervindran en
aquells supòsits en els quals els menors d'edat transiten o romanguen en
espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, les Policies Locals
sol·licitaran la seua identificació, esbrinarà quins són les circumstàncies i els
motius pels quals no està en el centre d'ensenyament, i li conduirà al seu
domicili o al centre escolar en el qual estiga inscrit, posant en tot cas en
coneixement dels seus pares o mares o tutors o tutores o guardadores o
guardadoras i de l'autoritat educativa competent que el menor ha sigut
trobat fora del centre educatiu en horari escolar.
3. Sense perjudici que, d'acord amb el previst en aquesta Ordenança, es
puga acudir a fórmules de mediació per a resoldre aquestes conductes, els
pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran
responsables de la permanència dels menors en la via pública i de la
inassistència d'aquests als centres educatius. En aquests casos, quan
concórrega culpa o negligència, els pares i mares o tutors i tutores o
guardadors i guardadores incorreran en una infracció lleu, i podran ser
sancionats amb multa des de 100 fins a 500 euros, o si escau acceptar les
mesures previstes en l'apartat 5 d'aquest article.
4. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o
eventual imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus
pares o mares o tutors o tutores o guardadores o guardadoras.
5. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores hauran
d'assistir a les sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, si
escau, s'imposen com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions
comeses pels menors que depenguen d'ells.
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Article 157. Protecció de menors
1. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors, tots
els ciutadans i ciutadanes tenen el deure comunicar a les autoritats o agents
més pròxims qualsevol situació que detecten de risc o desemparament d'un
menor.
2. Així mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que tinguen coneixement que
un menor no està escolaritzat o no vas agafar al centre escolar de manera
habitual han de posar-ho en coneixement dels agents més pròxims o de
l'autoritat competent, amb la finalitat que s'adopten les mesures pertinents.
Article 158. Principi de prevenció
L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a
prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic.
Article 159. Mediació
1. L'Ajuntament promourà especialment la mediació i la resolució
alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys
litigiosa i més cohesionada.
2. En els supòsits en els quals les infraccions siguen comeses per menors, i
amb l'objectiu de protegir els interessos superiors del xiquet o de la
xiqueta, es podrà establir per part de l'Ajuntament un sistema de mediació,
que actuarà amb caràcter voluntari respecte al procediment administratiu
sancionador, amb personal especialitzat al que seran cridats a comparèixer
els menors presumptament infractors, els seus pares i mares o tutors i
tutores o guardadors i guardadores, així com, si escau, les possibles víctimes
o persones afectades per les conductes tipificades com a infracció en la
present Ordenança.
3. L'Ajuntament procedirà a designar mediadors o mediadores que, en
qualitat de terceres persones neutrals, resoldran els conflictes de
convivència ciutadana sempre que els pares i mares o tutors i tutores o
guardadors i guardadores del menor accepten que aquest se sotmeta a una
solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o tutors i tutores
o guardadors i guardadores, i l'administració municipal, així com, si escau,
les víctimes de la infracció.
4. La mediació tindrà per objecte que el menor infractor siga conscient del
dany causat a la comunitat i perseguirà, després d'una negociació entre les
parts, un acord sobre les mesures de reparació que hauran d'adoptar-se en
cada cas.
5. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter
voluntari, a altres conductes i col·lectius específics. L'òrgan competent per
a resoldre l'expedient sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia
sol·licitud de la persona infractora o dels serveis socials competents,
reconduir el procediment sancionador a un sistema de mediació, sempre
que la dimensió retributiva de la conducta infractora siga més eficaç a
través d'aquesta via.
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Article 160. Inspecció i potestat sancionadora
1. Correspon a l'Ajuntament de Massanassa la vigilància del compliment del
que es disposa en la present Ordenança, la inspecció i la potestat
sancionadora, si escau, així com l'adopció de mesures cautelars quan siguen
procedents, sense perjudici d'adonar a altres administracions de les
conductes i infraccions la inspecció de les quals i sanció tinguen atribuïdes
legal o reglamentàriament.
2. En concordança amb les funcions que legalment tinguen atribuïdes, les
tasques inspectores i de vigilància seran desenvolupades per: la Policia
Local, els Agents de Mobilitat, els tècnics, inspectors i el personal
degudament autoritzat de l'Ajuntament, considerant-se tots ells en l'exercici
d'aquestes funcions com a agents d'autoritat, amb les facultats i
prerrogatives inherents a aquesta condició, especialment la d'accedir a
locals i instal·lacions on es duguen a terme activitats relacionades amb
aquesta Ordenança.
3. Tindran també tal consideració i prerrogatives les Forces i Cossos de
Seguretat.
Article 161. Justícia de proximitat
L'Ajuntament col·laborarà amb la màxima eficàcia en la implantació en el Municipi
de la justícia de proximitat com a mitjà d'efectivitat per a pal·liar aquelles
pràctiques pertorbació de la convivència ciutadana i el civisme, proposant a les
instàncies competents, tant estatals com a autonòmiques, les reformes legislatives
i organitzatives necessàries.
Article 162. Primacia de l’Ordre Jurisdiccional Penal
1. No podran imposar-se sancions administratives i penals per uns mateixos
fets.
2. Quan els fets tipificats en aquest Reglament com a infraccions tingueren
rellevància penal es remetran al Ministeri Fiscal les actuacions suspenent-se
el procediment en via administrativa.
3. El procediment administratiu podrà continuar o reprendre's, quan el
procés en via penal acabe amb sentència absolutoria o una altra resolució
que pose fi sense declaració de responsabilitat penal, sempre que la
mateixa no estiga fonamentada en la inexistència del fet.
Article 163. Bústia de suggerències ciutadanes fomentadores de la convivència
i civisme
L'Ajuntament impulsarà la posada en marxa d'una bústia de suggeriments
ciutadans per tots els organismes depenents a fi de la seua anàlisi, valoracions i
conclusions que pogueren servir com a suport per a millorar el marc administratiu
i operatiu-funcional garantizador de la convivència ciutadana.
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Article 164. Departaments de recepció de queixes ciutadanes amb diversitat
lingüística
L'Ajuntament impulsarà el departament de recepció de queixes ciutadanes amb
diversitat lingüística mitjançant formularis normalitzats o personal especialitzat a
fi d'integrar a la població immigrant en el municipi com a mitjà facilitador de la
convivència ciutadana i el civisme.
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TÍTOL VII INFRACCIONS I SANCIONS. PROCEDIMENT SANCIONADOR
CAPÍTOL I.‐ RÈGIM SANCIONADOR
Article 165. Disposicions generals
1. Les accions o omissions que infringisquen el previngut en aquesta
Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sense
perjudici de l'exigible en via penal o civil.
2. Les infraccions a aquesta Ordenança tindran la consideració de molt
greus, greus o lleus.
3. Els fets manifestats pels agents de l'autoritat en la denúncia o acta de
confiscació que s'alce a conseqüència d'una infracció observada gaudeixen
de presumpció de veracitat d'acord amb l'establit en l'article 137 de la Llei
39/1992, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i l'article 17 del Reial decret 1398/1993,
del Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora
de l'Administració.
4. L'acció per a sancionar les infraccions prescriu a l'any explicat a partir del
dia en què els fets s'hagueren comès.
5. La prescripció i la caducitat es regiran per la legislació administrativa
sancionadora general
Article 166. Mesures de policia administrativa directa
1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat
de les disposicions previstes en aquesta Ordenança, i, sense perjudici de
procedir a denunciar les conductes antijurídiques, podran requerir
verbalment a les persones que no respecten les normes perquè desistisquen
en la seua actitud o comportament, advertint-les que en cas de resistència
poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència.
2. Quan la infracció comesa provoque, a més d'una pertorbació de la
convivència ciutadana i el civisme, una deterioració de l'espai públic, es
requerirà al seu causant perquè procedisca a la seua reparació, restauració
o neteja immediates, quan siga possible.
3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sense perjudici del que es
disposa l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores podran ser
desallotjades, complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat.
4. A l'efecte de poder incoar el corresponent procediment sancionador els
agents de l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable
perquè s'identifique.
5. De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que
ha comès una infracció, els agents de l'autoritat podran requerir-la perquè,
a fi d'iniciar l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanye
a dependències pròximes que compten amb mitjans adequats per a realitzar
les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps
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imprescindible, informant a la persona infractora dels motius del
requeriment d'acompanyament.
6. En tot cas, i al marge de la sanció que corresponga imposar per la
infracció de les normes que haja originat la intervenció o requeriment dels
agents de l'autoritat, les conductes obstruccionistes constitutives d'infracció
independent i que per la seua naturalesa puga ser constitutiva de
responsabilitat criminal es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.
Article 167. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus, a més de les previstes en cadascun dels capítols
d'aquesta ordenança, les següents:
a) Realitzar actes previstos en aquesta Ordenança que posen en perill greu
la integritat de les persones.
b) La reincidència en faltes greus que hagen sigut sancionades en
procediment que haja aconseguit fermesa en via administrativa o
jurisdiccional.
Article 168. Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus, a més de les previstes en cadascun dels capítols
d'aquesta ordenança, la reincidència en faltes lleus que hagen sigut sancionades
en procediment que haja aconseguit fermesa en via administrativa o
jurisdiccional.
Article 169. Infraccions lleus
Tenen caràcter lleu les altres infraccions a les normes previstes en aquesta
ordenança que no tinguen una altra consideració.
Article 170. Sancions
1. De conformitat amb l'establit en 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'aquesta ordenança tindran les següents quanties:
Infraccions lleus: Multa de fins a 750 euros.
Infraccions greus: Multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
Infraccions molt greus: Multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros.





2. Les sancions establides per a les infraccions es graduaran en tres graus
segons la següent escala:


Infraccions lleus:
Mínim: Des de 50 € fins a 150€
Mig: Fins a 400€
Màxim: Fins a 750€



Infraccions greus:
Mínim: Des de 750,01 fins a 1.000€
Mig: Fins a 1.250€
Màxim: Fins a 1.500€
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Infraccions molt greus:
Mínim: Des de 1.500,01 fins a 2.000€
Mig: Fins a 2.500€
Màxim: Fins a 3.000€

Article 171. Graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiarà per
l'aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en
compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat i naturalesa de la infracció i dels danys causats.
b) Transcendència social del fet.
c) Alarma social produïda.
d) L'existència d'intencionalitat de l'infractor.
i) La naturalesa dels perjudicis causats.
f) La reincidència.
g) La reiteració d'infraccions.
h) La capacitat econòmica de la persona infractora.
i) La naturalesa dels béns o productes oferits en la venda no
sedentària.
j) El risc de dany a la salut de les persones.
k) El benefici econòmic derivat de l'activitat infractora.
l) La comissió de la infracció en zones protegides.
m) La obstaculització de la labor inspectora, així com el grau
d'incompliment de les mesures d'autocontrol.
n) Quan els fets suposen obstacles, traves o impediments que limiten
o dificulten la llibertat de moviments, l'accés, l'estada i la circulació
de les persones en situació de limitació o mobilitat reduïda.
2. Tindrà la consideració de circumstància atenuant de la responsabilitat,
l'adopció espontània, per part de l'autor de la infracció, de mesures
correctores amb anterioritat a la incoació de l'expedient sancionador.
3. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més
d'una infracció d'aquesta Ordenança i ha sigut declarat per resolució ferma,
per infracció al mateix capítol.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha sigut sancionada per
infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments
sancionadors per infraccions al mateix capítol.
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A l'efecte d'aquest apartat, es comunicarà a les regidories corresponents les
infraccions comeses pels autors reincidents, que pogueren ser objecte de
beneficis, ajudes o subvencions municipals, a l'efecte de la seua possible
valoració o presa en consideració.
4. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot
cas, el compliment de la sanció no resulte més beneficiós para la persona
infractora que el compliment de les normes infringides.
Article 172. Responsabilitat de les infraccions
1. Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Ordenança els
seus autors materials, excepte en els supòsits en què siguen menors d'edat o
concórrega en ells alguna causa legal de inimputabilidad, en aquest cas
respondran per ells els pares, tutors o els qui tinguen la custòdia legal.
2. Seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o jurídiques
sobre les quals recaiga el deure legal de prevenir les infraccions
administratives que uns altres puguen cometre.
3. En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació
oportunes dirigides a individualitzar a la persona o les persones infractores,
no siga possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes
que hagen intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà
solidària dels integrants del grup.
4. Així mateix, els organitzadors d'actes públics seran considerats
responsables solidaris dels danys i perjudicis derivats d'aquests actes quan
no puguen resultar imputables a persona concreta.
Article 173. Competència i procediment sancionador
1. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte
d'aquesta Ordenança, i per a la imposició de sancions i de les altres
exigències compatibles amb les sancions, correspon a la Junta de Govern
Local.
2. La instrucció dels expedients correspondrà al Servei municipal titular del
ben material o jurídic, directament perjudicat per les infraccions comeses.
3. La tramitació i resolució del procediment sancionador s'ajustarà a
l'establit en la legislació general sobre l'exercici de la potestat
sancionadora.
Article 174. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dos o més infraccions entre les
quals hi haja relació de causa a efecte, s'imposarà només la sanció que
resulte més elevada.
2. Quan no es done la relació de causa a efecte a la qual es refereix
l'apartat anterior, als responsables de dos o més infraccions se'ls imposaran
les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses, llevat
que s'aprecie identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest últim
supòsit s'aplicarà el règim que sancione amb major intensitat, gravetat o
severitat la conducta de la qual es tracte.

POL-005-1804-va

Ajuntament de Massanassa

90

Ordenança Reguladora de Convivència Ciutadana i
Protecció de l’Espai Urbà
Àrea de Policia

Article 175. Rebaixa de la sanció per impagament immediat
1. Les persones denunciades poden assumir la seua responsabilitat
mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una reducció de la
sanció a l'import en el seu grau mínim de l'escala corresponent al tipus
d'infracció que es tracte, si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del
procediment sancionador.
2. El pagament de l'import de la sanció de multa implicarà la terminació del
procediment i es farà efectiu a través de les entitats financeres prèviament
concertades.
Article 176. Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici
de la comunitat
1. L'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives,
participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la
comunitat, de conformitat amb el que reglamentàriament es determine;
sempre que l'infractor accepte voluntàriament la realització de treballs o
activitats establides en benefici de la comunitat.
2. Els menors amb edat compresa entre 16 i 18 anys se'ls podrà substituir les
sancions pecuniàries per altres mesures correctores consistents en treballs
en benefici de la comunitat, assistència a accions formatives, o qualsevol
altre tipus d'activitat de caràcter cívic o similars, prenent en consideració
l'opinió dels pares, tutors o guardadores.
3. En cas d'inassistència a les sessions formatives, procedirà imposar la
corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.
4. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o en la
realització de treballs en benefici de la comunitat serà adoptada amb el
consentiment previ de l'interessat com a alternativa a les sancions d'ordre
pecuniari, llevat que la llei imposara el seu caràcter obligatori.
L'Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la
reparació econòmica dels danys i els perjudicis causats als béns de domini
públic municipal per altres reparacions equivalents en espècie consistents
en l'assistència a sessions formatives, la participació en activitats cíviques o
altres tipus de treballs per a la comunitat, sempre que hi haja consentiment
previ dels interessats, excepte que la llei imposara el seu caràcter
obligatori. En el cas que es produïsca aquesta substitució, l'Ajuntament
haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitze la
persona sancionada consistisca precisament en la reparació del dany
produït.
5. Quan, d'acord amb el previst en aquesta Ordenança, s'adopte la mediació
com a alternativa al procediment sancionador, els acords de reparació
tindran com a objecte, principalment, les mesures alternatives previstes en
aquest article.
Article 177. Terminació convencional
1. Amb la finalitat de reparar en la mesura del possible els danys causats
com a conseqüència d'una conducta incívica l'infractor, amb caràcter previ a
l'adopció de la resolució sancionadora que procedisca, podrà sol·licitar la
substitució de la sanció que poguera imposar-se i, si escau, de l'import de la
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reparació deguda a l'Ajuntament per la realització de treballs o labors per a
la comunitat, de naturalesa i abast adequats i proporcionats a la gravetat
de la infracció.
2. La petició del format expedient interromprà el termini per a resoldre
l'expedient.
3. Si l'Administració Municipal acceptés la petició del format expedient es
finalitzarà l'expedient sancionador per terminació convencional, sense que
la realització dels treballs que s'establisquen siga considerada sanció ni
supose vinculació laboral alguna amb l'Ajuntament.
4. No serà aplicable el contingut de la terminació convencional, en tant no
s'aproven, determinen i valoren mitjançant acord en tal sentit, els treballs o
labors per a la comunitat, la naturalesa i abast dels mateixos.
Article 178. Procediment sancionador
1. Quan es tracte d'infraccions lleus comeses per estrangers no residents
que afecten a la convivència ciutadana en els termes d'aquesta Ordenança, i
sempre que no existisca un procediment específic en la legislació sectorial
aplicable, la denúncia de l'agent de l'autoritat implicarà l'inici del
procediment sancionador i serà notificada en l'acte a la persona
denunciada. En aquesta denúncia constaran els fets, les corresponents
infraccions i sancions, la identitat de l'instructor, l'autoritat sancionadora
competent i la norma que li atribueix aquesta competència. La denúncia
també indicarà que, en el termini de dos dies, formule, si escau,
al·legacions i plantege els mitjans de prova pertinents per a la seua
defensa. Una vegada transcorregut el termini de dos dies o practicada la
prova corresponent, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan competent per
a resoldre en un termini màxim d'un dia i es notificarà a la persona
infractora la sanció corresponent.
2. Amb les excepcions arreplegades en aquesta Ordenança, la tramitació i
resolució del procediment sancionador s'ajustarà a l'establit en la legislació
general sobre l'exercici de la potestat sancionadora.
3. Quan la proposta de resolució Administració de l'Ajuntament continga una
sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no siga de
competència municipal, l'Alcalde/Alcaldessa elevarà l'expedient a l'òrgan
corresponent de l'Administració que siga competent per a imposar la sanció
que es proposa, de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.
4. L'Alcalde/Alcaldessa pot delegar o desconcentrar les seues competències
sancionadores en la forma establida en la normativa específica.
Article 179. Apreciació de delit o falta
1. Quan les conductes a les quals es refereix aquest Ordenança pogueren
constituir infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat
judicial que corresponga els antecedents necessaris de les actuacions
practicades.
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2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes
il·lícites, la incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació
d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució definitiva de
l'expedient només podrà produir-se quan siga ferma la resolució recaiguda
en l'àmbit penal, quedant fins llavors interromput el termini de prescripció.
Els fets declarats provats en via judicial vincularan a l'autoritat competent
per a imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció
administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment
administratiu sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenirse en vigor mentre no recaiga pronunciament exprés referent a les
autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que puga interposar el
presumpte infractor sobre l'establiment o la vigència d'aquestes mesures
provisionals.
Article 180. Responsabilitat Penal
1. L'Ajuntament exercitara l'accions penals oportunes o posarà els fets en
coneixement del Ministeri Fiscal quan considere que poden constituir delicte
o falta.
2. La incoació del procediment penal deixarà en suspens la tramitació del
procediment administratiu fins que haja conclòs aquell. No obstant açò,
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 181. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regiran per la legislació administrativa
sancionadora general, sense perjudici del que dispose la legislació sectorial.
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TÍTOL VI.‐ INSTRUCCIONS COMUNES SOBRE
RESPONSABILITAT I ALTRES MESURES D’APLICACIÓ

RÈGIM

SANCIONADOR

I

POLICIA,

CAPÍTOL I. REPARACIÓ DE DANYS
Article 182. Reparació de danys
1. La imposició de les sancions que corresponguen per l'incompliment
d'aquesta Ordenança no exonera a la persona infractora de l'obligació de
reparar els danys o perjudicis causats, tret que aquesta se substituisca per
treballs en benefici de la comunitat prevists anteriorment en aquesta
Ordenança.
2. A l'efecte de l'establert en l'apartat anterior, quan escaiga,
l'Administració municipal tramitarà per via d'execució subsidiària l'obligació
de rescabalament que procedisca.
3. La imposició de les sancions corresponents previstes en aquesta
Ordenança serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la
situació alterada pel mateix al seu estat originari així com amb la
indemnització dels danys i perjudicis causats, la resolució dels quals serà
immediatament executiva.
4. Quan aquests danys i perjudicis es produisquen en béns de titularitat
municipal, l'Ajuntament, prèvia taxació pels serveis tècnics competents,
determinarà l'import de la reparació, que serà comunicat a l'infractor o a
qui haja de respondre per ell per al seu pagament en el termini que
s'establisca.
5. La neteja de solars i altres terrenys de propietat particular que es troben
en sòl urbà correspondrà a la propietat, sense menyscapte del compliment
d'altres obligacions de caràcter urbanístic.
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CAPÍTOL II. MESURES CAUTELARS
Article 183. Mesures cautelars
1. L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot
adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter
provisional que siguen necessàries per a la bona finalitat del procediment,
evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides
pels interessos generals.
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es
realitzen sense llicència i la retirada de béns, objectes, materials o
productes que estigueren generant o hagueren generat la infracció.
2. Amb la finalitat de que l'instructor puga en el seu moment adoptar
aquesta mesures, els agents de la Policia Local i de les Forces i Cossos de
Seguretat podran posar fi a l'activitat realitzada sense llicència, així com
intervenir i posar a la disposició d'aquest els objectes, materials o productes
que fa referència el paràgraf anterior.
3. De la mateixa forma, quan l'actuat, fins al moment d'haver comprovat
l'incompliment o la manca de l'autorització, supose un risc objectiu per a la
integritat física dels ciutadans, per part dels agents de l'autoritat
competents, podran adoptar-se les mesures necessàries per a procedir a la
paralització de l'activitat, desmuntatge de les instal·lacions o demolició de
les obres, sense més requeriment previ al titular que la comunicació “in
situ” d'aqueixes circumstàncies pels agents actuants, corrent en aquest cas
les despeses necessàries per al compliment d'aquestes actuacions a càrrec
dels responsables del minvament de seguretat.
Article 184. Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran
adoptar les mesures provisionals imprescindibles per al normal
desenvolupament del procediment, per a evitar la comissió de noves
infraccions o per a assegurar el compliment de la sanció que poguera
imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes
en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser
proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
2. Quan la llei així ho preveja, les mesures provisionals es podran adoptar
també amb anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador.
3. En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses per
persones no residents en el terme municipal de Massanassa, que reconeguen
la seua responsabilitat podran fer efectiva immediatament les sancions de
multa. L'agent que formule la denúncia li oferirà la possibilitat de fer
efectiva immediatament la sanció per l'import mínim que dispose
l'Ordenança, i si no hi ha import mínim pel 75% del seu import màxim. Els
denunciats hauran de comunicar i acreditar a l'Agent denunciant, la seua
identificació i domicili habitual a l'efecte de notificació.
4. En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses per
persones estrangeres no residents en el territori espanyol, s'hauran de tenir
en compte les disposicions especials de procediment.
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Article 185. Decomisos
1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta
Ordenança, els agents de l'autoritat podran, en tot cas, decomissar els
utensilis i el gènere objecte de la infracció o que van servir, directa 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, mancant aquest, mentre perduren les
circumstàncies que van motivar el decomís.
2. Les despeses ocasionades pel decomís seran a càrrec del causant de les
circumstàncies que ho hagen determinat.
3. Si es tracta de béns fungibles, es destruiran o se'ls donarà la destinació
adequada. Els objectes decomissats es dipositaran a la disposició de l'òrgan
sancionador competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada
dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el titular haja
recuperat l'objecte, es procedirà a la seua destrucció o es lliurarà
gratuïtament a entitats sense ànim de lucre amb finalitats socials.

POL-005-1804-va

Ajuntament de Massanassa

96

Ordenança Reguladora de Convivència Ciutadana i
Protecció de l’Espai Urbà
Àrea de Policia

CAPÍTOL III. MESURES D’EXECUCIÓ FORÇOSA
Article 186. Multes coercitives
Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes
coercitives, d'acord amb el que es disposa en la legislació sectorial.
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DISPOSICIONS ADICIONALS
Primera. Règim sancionador
1. L'establit en aquesta Ordenança no impedirà l'aplicació del règim sancionador
previst en les disposicions sectorials que qualifiquen com a infracció les accions o
omissions contemplades en la mateixa.
2. 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.
3. En desenvolupament de l'establit per aquesta ordenança es procurarà la
coordinació i col·laboració amb els altres serveis de l'entitat local amb
competències inspectores a fi d'una major efectivitat en la seua aplicació.
Segona. Junta Local de Seguretat
En la Junta Local de Seguretat, es fixaran els criteris generals de col·laboració i
coordinació de les Forces i Cossos de Seguretat, en l'àmbit de les seues respectives
competències en el municipi, per a la seua intervenció conjunta derivada de les
matèries objecte de la present Ordenança.
En cas de no estar constituïda la Junta Local de Seguretat, i fins a la constitució
de la mateixa, l'Ajuntament, mitjançant els diversos instruments i òrgans de
coordinació i col·laboració establits a aquest efecte, posarà tots els mitjans que
estiguen al seu abast per a assegurar que l'actuació dels dos cossos policials en el
compliment d'aquesta Ordenança es faça amb la màxima coordinació i eficàcia
possible.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor
d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudique a la persona imputada,
pel règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança queden derogades quantes
disposicions municipals s'oposen a la mateixa, quedant vigents aquelles que no
contradiguen expressament l'establit en aquesta Ordenança.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Difusió de l'Ordenança
En el moment en què siga aprovada aquesta Ordenança, l'Ajuntament donarà la
màxima difusió per a coneixement dels ciutadans i veïns del municipi, fins i tot,
si fóra possible, a través d'una edició d'ella especialment preparada per a ser
distribuïda.
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Segona. Revisió de l'Ordenança
Cada tres anys es procedirà a fer una revisió i actualització de les conductes i
previsions contingudes en aquesta Ordenança, per si fóra necessari incorporar
alguna nova conducta o previsió addicional, o modificar o suprimir alguna de les
existents.
Tercera. Entrada en vigor
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada el seu text s'haja publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de València i haja transcorregut
el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, tal com assenyala l'article 70.2 de la mateixa.
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