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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Exposició de Motius

L'objectiu principal d'esta Ordenança és el de preservar l'espai públic com un lloc de
convivència i civisme, en el que totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues
activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i de recreació, amb ple respecte a la dignitat i
als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a
Almussafes. Se suma, doncs, i en alguns aspectes actualitza i millora, a les previsions ja
contingudes en altres ordenances actualment vigents, i que es referixen també, d'una manera
o una altra, i des de diverses vessants, al complex fenomen de la convivència. 

Fidel al model de societat valenciana, l'Ordenança pretén ser una ferramenta efectiva per a
fer front a les noves situacions i circumstàncies que poden afectar la convivència o alterar-la i
que, igual que en qualsevol altre municipi europeu, s'estan produint últimament a
Almussafes, en un món cada vegada més globalitzat.  Intenta ser una resposta democràtica i
equilibrada a estes noves situacions i circumstàncies, basant-se, d'una banda, en el
reconeixement del dret de tots a comportar-se lliurement en els espais públics i a ser
respectats en la seua llibertat; però, d'altra banda, també, en la necessitat que tots assumim
determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts
als altres, així com al manteniment de l'espai públic en condicions adequades.  I, tot això, a
més, sent conscients que, per a l'èxit d'estos objectius, no basta amb l'exercici, per part de
l'autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que a vegades també és necessari, sinó que
és necessari, també, que l'Ajuntament duga a terme les corresponents activitats de foment i de
prestació social necessàries per a promoure els valors de convivència i el civisme en el
municipi i per a atendre convenientment les persones que ho  puguen necessitar.  En este
sentit, perquè, i com no podria ser d'una altra manera, l'Ajuntament ha de ser el primer a
complir a l'Ordenança. 

Des del punt de vista material, esta Ordenança actua dins de l'àmbit de competències de
què disposa l'Ajuntament d'Almussafes a fi d'evitar totes les conductes que puguen pertorbar
la convivència i  minimitzar els comportaments incívics que es puguen realitzar en l'espai
públic.  Té, així, una naturalesa clarament transversal, a l'afectar un bon nombre de
competències locals i travessar literalment gran part de l'estructura de responsabilitats
polítiques i del sistema administratiu municipal.  

El fonament jurídic de l'Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l'any
1978, sobretot des de la perspectiva de la garantia de l'autonomia municipal.  Però, més
específicament en el que establixen els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
que arrepleguen, expressament, un títol competencial en virtut del qual s'establix la
possibilitat que els ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les relacions socials de



convivència d'interés local i de l'ús dels seus servicis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguen establir els
tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o
limitacions.  En tot cas, totes estes previsions configuren una cobertura legal suficient per a
complir la reserva legal del mandat de tipificació i donar resposta completa a l'article 25.1 de
la Constitució Espanyola. 

El Títol I de l'Ordenança està destinat a regular una sèrie de disposicions generals en què
s'emmarquen les línies mestres de la política de convivència que vol impulsar l'Ajuntament
d'Almussafes, i es definix l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la normativa.  Este Títol
es dividix en dos capítols, dedicats a establir la finalitat, els fonaments legals i els àmbits
objectius i subjectius d'aplicació de l'Ordenança, així com els principis generals de
convivència ciutadana i civisme, amb els corresponents drets i deures i les mesures de foment
i col·laboració per a la convivència.  També es regulen determinats aspectes relatius a
l'organització i autorització d'actes públics quan en el transcurs d'estos puga resultar afectada
la convivència. 

El Títol II establix les normes de convivència i atenció de la via pública.  

El Títol III té com a objecte la neteja en els espais afectes esta ordenança. 

El Títol IV es dedica a desenvolupar les competències municipals sobre la legislació
autonòmica i estatal quant als residus. 

El Títol V, igualment augmenta la normativa municipal quant a sorolls i vibracions
regulades en l'Ordenança Municipal de Sorolls. 

El Títol VI es dedica a l'eradicació de la mendicitat com a forma no desitjable de relació
entre la ciutadania. 

El Títol VII desenvolupa les competències municipals quant al relatiu a les
Drogodependències i Altres Transtorns Addictius, incloent el seu propi i específic règim
sancionador. 

El Títol VIII conté el Règim Sancionador, el qual busca davant de tot la reeducació dels
infractors per mitjà del canvi de sancions pecuniàries per treballs en beneficis per a la
comunitat o assistència a cursos. 

Finalment, l'Ordenança es tanca amb una sèrie de disposicions: dos transitòries, una
derogatòria i una final, entre les previsions de la qual destaca la difusió de la present
Ordenança entre els veïns. 



Títol I
Normes generals

Capítol I
Drets i obligacions ciutadanes

Article 1. Objecte. 
És objecte de l'ordenança la regulació de la convivència ciutadana i la protecció dels llocs i

béns d'ús públic, en l'àmbit de les competències municipals. 

Article 2. Àmbit d'aplicació. 
1. Àmbit d'aplicació objectiva
a) Esta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal d'Almussafes. 
b) Particularment, l'Ordenança és d'aplicació en tots els espais públics de la ciutat, com a

carrers, vies de circulació, voreres, places, avingudes, passejos, passatges, bulevards, parcs,
jardins i la resta d'espais o zones verdes o forestals, ponts, túnels i passos subterranis,
aparcaments, fonts i estanys, edificis públics i la resta d'espais destinats a l'ús o al servici
públic de titularitat municipal, així com a construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i la
resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells. 

c) Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions,
vehicles o elements que estiguen destinats a un ús o a un servici públic de titularitat d'una
administració diferent de la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o
privada, com a vehicles de transport; marquesines; parades d'autobusos o d'autocar; tanques;
senyals de ciruculació; contenidors i la resta d'elements de naturalesa semblant.  Quan siga el
cas, l'Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb els titulars de tals
espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements a fi de dotar de la cobertura jurídica
necessària a la intervenció municipal. 

d) 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 la
normal convivència ciutadana 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 de les persones propietàries, arrendatàries o usuàries puga implicar conseqüències
negatives per a la convivència o el civisme en l'espai públic. 

2. Àmbit d'aplicació subjectiva
a) Esta Ordenança s'aplica a totes les persones que estan en el municipi d'Almussafes,

siga quin siga la seua concreta situació jurídica administrativa. 
b) Esta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en els

termes i amb les conseqüències previstes en esta Ordenança i en la resta de l'ordenament
jurídic.  En els supòsits en què així es preveja expressament, els pares o mares, tutors o
tutores, o guardadors 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 de les seues obligacions. 

c) Així mateix, en els supòsits en què així es preveja de manera expressa en esta o una
altra ordenança municipal, esta també serà aplicable als organitzadors d'actes públics inclosos
en el seu àmbit d'aplicació. 

Article 3. Exercici de competències municipals. 



Les competències municipals recollides en l'ordenança seran exercides pels òrgans
municipals competents, que podran exigir d'ofici, o a instància de part, la sol·licitud de
llicències o autoritzacions; l'adopció de les mesures preventives, correctores o reparadores
necessàries; ordenar totes les inspeccions estimen convenient que; i aplicar el procediment
sancionador, en cas d'incompliment de la legislació vigent i/o d'esta ordenança. 

Article 4.  Voluntariat i associacionisme
1. L'Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació dirigides a les persones o

entitats o associacions que vullguen col·laborar en la realització de les actuacions i les
iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment del civisme i la convivència en la
ciutat. 

2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l'Ajuntament amb les associacions de
veïns i veïnes i les altres associacions i entitats ciutadanes que, pel seu objecte o finalitat,
tradició, arrelament en la ciutat, experiència, coneixements o altres circumstàncies, més
puguen contribuir al foment de la convivència i el civisme. 

Article 5. Drets i obligacions ciutadanes. 
1. La ciutadania té dret al bon funcionament dels servicis públics i, en concret, que

l'Ajuntament, a través dels servicis municipals competents, vigile activament el compliment
de les normes municipals i una altra normativa vigent sobre convivència ciutadana.

2. En el terme municipal, la ciutadania està obligada:
a) A complir les normes de convivència establides en la normativa vigent i en les

ordenances i reglaments municipals, així com les resolucions i bans de l'Alcaldia objecte
d'esta ordenança. 

b) A respectar i no embrutar els béns i instal·lacions públics i privats i a respectar i no
degradar l'entorn mitjà ambiental. 

c) A respectar les normes d'accés i comportament establides en els vehicles de transport i
edificis públics i, en tot cas, en esta ordenança. 

d) A no realitzar activitats que suposen un menyscabament en la qualitat de vida, esplai o
descans dels altres veïns. 

Capítol II
Llicències i autoritzacions

Article 6. Activitats, instal·lacions i tramitació de llicències. 
1. Totes les activitats comercials o industrials, així com les instal·lacions o actuacions de

qualsevol tipus, a exercir o ubicar-se en l'àmbit territorial d'Almussafes, precisaran, sense
perjuí d'altres exigibles, autorització o llicència municipal, conforme a la normativa vigent, ja
siga estatal, autonòmica o municipal. 

2. La tramitació d'autoritzacions es realitzarà segons estipula la normativa municipal o
per les normes de caràcter específic vigents. 

3. Els organitzadors d'actes celebrats en els espais públics han de garantir la seguretat de
les persones i els béns.  A estos 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 depositen
una fiança, en metàl·lic o per mitjà d'aval bancari, o subscriguen una pòlissa d'assegurança
per a respondre dels danys i perjuís que pogueren causar-se a terceres persones o a béns o
instal·lacions municipals.  

4. 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 és el cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja. 

5. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'actes festius, musicals,
culturals, esportius o d'índole semblant, en els espais públics en què 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, tals esdeveniments
puguen posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme.  En estos supòsits, sempre
que siga possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius en què puga
celebrar-se l'acte. 

6. 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 disposa l'article 9. 2 de la Llei Orgànica
9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà un informe preceptiu motivat en el que
s'arreplegaran les circumstàncies i causes objectives que, si és el cas, 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. 

Títol II
Les normes de convivència i la curade la via pública

Capítol I
La convivència ciutadana

Article 7. Objecte. 
1. El present regula l'ús comú i el privatiu de les avingudes, espais lliures, passejos,

carrers, places, camins, ponts, parcs, jardins, fonts i la resta de béns municipals de caràcter
públic del terme d'Almussafes. 

2. La funció de policia de la via pública s'estendrà als passatges particulars utilitzats per
una comunitat indeterminada d'usuaris i als vehicles d'ús i/o servici públic. 

3. Igualment l'ajuntament controlarà els sorolls en els edificis i vivendes, quan fora
requerit per a això, a este efecte de facilitar la convivència i el dret al descans i a la intimitat
familiar i personal. 

Article 8. Normes bàsiques de convivència i de cura de la via pública. 
Es prohibixen les activitats següents:
a) Tirar a la via pública qualsevol tipus de fem o residu que, quan siga de xicoteta entitat,

haja de depositar-se en les papereres. 
b) Exercir oficis, treballs, o qualsevol activitat comercial: venda de cotxes o altres

productes, 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. 

c) 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 de vianants i/o
rodat. 

d) Sacsar peces de roba o estores pels balcons o finestres a la via pública quan això
supose generar molèsties a algun veí. 

e) Regar en els balcons i finestres, quan es produïsquen danys o molèsties a altres veïns.
En cas contrari, l'horari per al reg serà entre les 6 i les 8 hores, al matí, i entre les 23 i les 00.
00 hores, a la nit. 

f) Molestar alterant el descans dels veïns a conseqüència de sorolls o l'exercici de
qualsevol activitat en espais públics o privats, entre les 00. 00 i les 06. 00 hores



g) Accedir a les fonts públiques i banyar-se en les mateixes, així com en els llacs i
llacunes dels parcs; i tirar qualsevol objecte o producte als mateixos. 

h) Partir llenya o encendre foc, en la via pública o en parcs i jardins.
i) Tirar aigües o qualsevol tipus de líquid, en la via pública, o en parcs i jardins, excepte

en aquelles ocasions en què això es dega a la realització de tasques de neteja i neteja de la via
pública, en les que estarà permés.

j) Expendre o servir qualsevol tipus de begudes per a ser consumides en la via pública
(amb gots no retornables, envasos oberts, etcètera), a excepció dels moments i llocs
autoritzats, excepte les festes populars, i en este cas les persones o responsables de l'entitat
autoritzada hauran de responsabilitzar-se de la total neteja al terme de l'esdeveniment.

k) Jugar a la pilota i al baló en els llocs on existisca una prohibició expressa, a través dels
cartells informatius col·locats per l'Ajuntament. 

l) Circular amb bicicleta fora de la calçada o dels carrils-bici; o amb patins o útils
semblants, fora dels llocs expressament autoritzats i, en general, qualsevol joc, esport o
activitat, quan resulte molest o perillós per als transeünts. 

1. ll) Fumar o portar el cigarro encés en els vehicles de transport públic i en els edificis
públics, fora dels llocs autoritzats. 

m) Accedir als edificis i instal·lacions públiques i en zones no autoritzades, o fora del seu
horari d'utilització o obertura, sense perjuí que això constituïsca un il·lícit penal. 

n) Acampar en les vies i els espais públics, entenent per tal la instal·lació estable en estos
espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats, o en tendes de campanya,
vehicles, autocaravanes o caravanes, excepte autoritzacions per a llocs concrets.  Tampoc està
permés usar estos espais, ni tampoc bancs o seients públics per a dormir tirats, per a passar la
nit o altres usos diferents dels que estan destinats. 

o) La distribució gratuïta o a contraprestació de la voluntat o preu simbòlic, de diaris
gratuïts, mocadors, revistes o qualsevol classe de mercaderia sense autorització municipal. 

p) L'oferiment de jocs que impliquen apostes amb diners o béns, excepte autorització
específica. 

q) Està prohibit fer necessitats fisiològiques, com per exemple defecar, orinar, escopir, en
qualsevol dels espais definits en esta 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. 

r) 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
monuments o edificis catalogats o protegits. 

Capítol II
Mobiliari urbà, senyalització vial i zones de recreació

Article 9. Instal·lació de mobiliari urbà, senyalització vial i zones de recreació. 
1. És d'exclusiva competència municipal la instal·lació i manteniment en la via pública de

qualsevol tipus d'elements de mobiliari urbà i senyalització vial, així com d'arbres, jardins i
parcs públics, sense perjuí dels elements existents en finques particulars. 

2. Els/les interessats/des 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.  L'Ajuntament podrà exigir la presentació
d'una fiança, en metàl·lic o per mitjà d'aval bancari,  o subscriguen una pòlissa d'assegurança
per a respondre dels danys i perjuís que pogueren causar-se a terceres persones o a béns o
instal·lacions municipals.  



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 servicis municipals, que
repercutiran posteriorment el seu cost sobre el responsable de la dita instal·lació, sense perjuí
de l'aplicació del procediment sancionador que corresponga. 

4. Els propietaris d'immobles hauran de tolerar la instal·lació en la fatxada de punts de
llum de la xarxa d'enllumenat públic, senyalització viària o altres servicis públics o
comunitaris, sense dret a indemnització o cap compensació.  No obstant això, els propietaris
tindran dret a què la instal·lació s'efectue en la forma i el lloc que menys onerosa li resulte
l'obligació de suportar les dites instal·lacions. 

5. Quan el propietari afectat projecte la realització d'obres que afecten les instal·lacions
dels mencionats servicis, haurà de posar-se en contacte amb l'Ajuntament o l'empresa
adjudicatària del contracte de manteniment del mateix a fi que per esta, i a càrrec del
propietari, s'adopten totes les mesures resulten necessàries que.  L'Ajuntament podrà exigir la
presentació d'una fiança, en metàl·lic o per mitjà d'aval bancari,  o subscriguen una pòlissa
d'assegurança per a respondre dels danys i perjuís que pogueren causar-se a terceres persones
o a béns o instal·lacions municipals.  

Article 10. Normes d'utilització. 
1. Totes les persones estan obligades a respectar el mobiliari urbà, així com l'arbratge de

la localitat i les instal·lacions complementàries, com a estàtues, reixes, fonts, proteccions,
fanals, pals, senyals, papereres, tanques i la resta d'elements destinats al seu embelliment,
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 de recreació, jardins i
parcs de la localitat, hauran de respectar els animals i les plantes; evitar qualsevol 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 servicis municipals
competents. 

Article 11. Prohibicions expresses. 
Es prohibixen expressament les activitats següents:
a) Realitzar qualsevol activitat que puga danyar la gespa en els parcs, parterres i

plantacions, excepte en els llocs autoritzats. 
b) Fer mal de totes maneres als animals; pujar-se als arbres o perjudicar l'arbratge i

plantacions en qualsevol altra forma: especialment tallar branques i fulles, gravar o raspar la
seua corfa, abocar qualsevol líquid, encara que no fóra perjudicial, en les seues proximitats. 

Article 12. Utilització de parcs, jardins i altres instal·lacions. 
1. Els/es xiquets/es d'edat inferior als deu anys podran circular pels passejos dels parcs i

jardins amb bicicleta o amb patins sense necessitat autorització expressa, sempre que
l'afluència de públic ho permeta i no causen molèsties als usuaris de la zona.

2. Les instal·lacions infantils esportives o de recreació no podran ser utilitzades per
majors de dotze anys, per al seu ús com a punt de reunió.  L'incompliment d'esta prohibició es
considerarà especialment greu d'ocórrer a partir de les 22:00 hores.  

3. Les instal·lacions esportives o de recreació es visitaran o utilitzaran en les hores que
s'assenyale en l'horari que a este efecte s'aprove. La utitlizació i disfrut de la part de les
instal·lacions obertes a l'ús públic serà gratuït, excepte el d'aquelles instal·lacions que
l'Ajuntament dedique a un fi especial, per mitjà de les condicions pertinents i tinguen establit
un preu d'utilització per les ordenances municipals. 



4. Es prohibix la pràctica de jocs en l'espai públic i de competicions esportives massives i
espontànies que pertorben els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l'espai
públic. 

5. 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, servicis o instal·lacions, tant públics com privats. 

6. Sense perjuí de les infraccions previstes en l'Ordenança sobre Circulació de Vianants i
de Vehicles, no està permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins o
monopatins fora de les àrees destinades a este efecte. 

7. 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. 

Capítol III
Ornament públic

Article 13. Estés de robes i exposició d'elements domèstics. 
1. Les robes que s'assequen en els patis de llums seran col·locades de manera que no

impedisquen l'entrada de llum en les vivendes dels altres veïns i prou escorregudes per a
evitar mullar la roba d'altres bugades.  Excepcionalment, i sempre que es tracte d'edificis que
per la seua estructura i distribució no disposen de celobert o un altre lloc destinat
originàriament a ser utilitzat com a estenedor, es permetrà assecar robes en l'interior dels
balcons.

2. Es prohibix especialment la col·locació de tests o qualssevol altres objectes que
pogueren suposar riscos per als transeünts en els ampits de les finestres o balcons, quan estes
no tinguen la protecció adequada.

3. Es prohibix l'evacuació d'aigües procedents del funcionament dels aparells d'aire
condicionat directament als balcons de pisos inferiors o a la vorera.

Article 14. Atenció dels llocs públics i béns d'ornament o pública utilitat.
Es prohibixen les activitats següents:
a) Pintar, escriure i embrutar els béns d'ornament o pública utilitat com a fanals, voreres,

papereres, tanques i assetjats, taulers municipals, etc.
b) Apegar cartells fora dels llocs autoritzats. Els partits polítics, en períodes electorals, i

les entitats socials, davant d'esdeveniments d'especial significació ciutadana, podran col·locar
cartells en els llocs que a este efecte li'ls indique; estant, en tot cas, obligats a utilitzar cinta
adhesiva per a la col·locació, a fi de facilitar la seua posterior neteja.

c) Escampar, col·locar sobre els vehicles i tirar qualsevol classe d'octavilles i altres
suports publicitaris en la via pública.

d) Col·locar cartells, pancartes i elements publicitaris semblants sense autorització
municipal.

e) Fer pintades sobre elements estructurals de la via pública, calçades, voreres, mobiliari
urbà, murs i parets, a excepció de les realitzades amb autorització municipal.

Capítol IV
Infraccions

Article 15. Infraccions greus i molt greus a este títol.
1. Són infraccions greus:



a) Fumar o portar el cigarro encesa en els vehicles de transport públic i en els edificis
públics fora dels llocs autoritzats.

b) Entrar o romandre en els edificis i instal·lacions públiques en zones no autoritzades o
fora del seu horari d'utilització o obertura.

c) Partir llenya, encendre foc, llançar aigua o líquids en la via pública o en parcs i jardins,
excepte quan això estiga permés.

d) Exercir oficis o treballs, canviar l'oli o altres líquids dels vehicles o llavar-los, realitzar
reparacions o tasques de manteniment de qualsevol classe en la via pública que la puguen
enlletgir o embrutar.

e) Expendre o servir qualsevol tipus de beguda per a ser consumides en la via pública, a
excepció dels llocs i moments autoritzats.

f) Realitzar qualsevol activitat que puga danyar la gespa o les plantes en els parcs,
parterres i plantacions; així com qualsevol acció que puga deteriorar les plantes, les flors o els
fruits, o pujar-se a l'arbratge.

g) Tirar objectes o productes a les aigües de les fonts, estanys, llacs o llacunes.
h) Danyar el mobiliari urbà, així com la utilització d'este amb fins particulars, que

impedisquen o obstaculitzen el seu ús públic, inclosa la modificació de la seua ubicació
original; la utilització no autoritzada per l'Ajuntament de les boques de reg; la utilització
indeguda o el canvi de la ubicació dels contenidors de residus, excepte autorització expressa
de l'Ajuntament.

i) Pintar, escriure o embrutar els béns d'ornament o pública utilitat descrits anteriorment,
així com escampar, col·locar o tirar octavilles o semblants; apegar cartells fora dels llocs
autoritzats, llevat de les excepcions arreplegades en l'ordenança i fer pintades sense
autorització expressa de l'Ajuntament.

j) Col·locar cartells, pancartes i elements publicitaris semblants, sense autorització
municipal.

k) La distribució gratuïta o a contraprestació de la voluntat o preu simbòlic, de diaris
gratuïts, mocadors, revistes o qualsevol classe de mercaderia sense autorització municipal.

l) L'oferiment de jocs que impliquen apostes amb diners o béns, excepte autorització
específica.

m) Fer necessitats fisiològiques, com per exemple defecar, orinar, escopir, en qualsevol
dels espais definits en esta 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.

n) Utilitzar les instal·lacions infantils esportives o de recreació per majors de dotze anys,
a partir de les 22:00 hores, o per al seu ús com a punt de reunió.

2. Constituïxen infraccions molt greus:
a) Els actes que suposen una pertorbació rellevant 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, al
normal desenvolupament d'activitats de qualsevol classe conforme amb la normativa
aplicable o a la salubritat o ornament públics, sempre que es tracte de conductes no
subsumibles en els tipus previstos en l'article IV de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer,
de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

b) L'impediment, conscient i deliberat, de l'ús d'un servici públic per una altra o altres
persones amb dret a la seua utilització.

c) L'impediment, conscient i deliberat, o la greu i rellevant obstrucció al funcionament
normal d'un servici públic.

d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipament, infraestructures, instal·lacions
o elements d'un servici públic.



e) L'impediment, conscient i deliberat, de l'ús d'un espai públic per una altra o altres
persones amb dret a la seua utilització.

f) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais públics o de qualsevol de les seues
instal·lacions i elements, siguen mobles o immobles, sense perjuí que la dita conducta puga
constituir il·lícit penal.

g) Col·locar en la via pública objectes que obstruïsquen greument el trànsit de vianants i
rodat i sense perjuí de l'aplicació, si és el cas, de la normativa de seguretat vial.

h) Col·locar tests o altres objectes que pogueren suposar risc per als transeünts en els
ampits de les finestres o balcons, quan estos no tinguen la protecció adequada.

i) L'acampada i conductes semblants descrites en el mateix apartat en tot el terme
municipal.

j) Realitzar la conducta descrita en l'apartat m) de l'apartat 1 d'este article, quan es tinga
lloc en espais d'alta afluència de persones o freqüentats per menors, o quan es realitze sobre
monuments o edificis catalogats o protegits. 

Com a disposició general a totes la infraccions anteriors, en cas de danys o conductes
doloses caldrà ajustar-se al que disposa el Codi Penal. 

Títol III
Normes sobre la neteja dels espais públics

Article 16. Objecte i normes generals. 
1. El present títol té com a objecte regular les activitats dirigides a la neteja dels espais

urbans i la recollida dels residus. 
2. Es consideren com a residus urbans o municipals els definits en la normativa vigent. 
3. La neteja de la xarxa viària pública i la recollida dels residus procedents de la mateixa

es realitzarà pels servicis municipals amb la freqüència necessària i a través de les formes de
gestió que acorde l'Ajuntament, sense perjuí dels disposat en l'article 17 a) d'esta Ordenança. 

4. Els solars urbans hauran d'estar tanques, nets i en condicions de salubritat,
especialment pel que fa a control de plagues. 

Capítol I. 
Neteja de la xarxa viària i altres espais urbans

Article 17. Persones obligades a la neteja. 
a) Correspondrà als titulars dels locals ubicats en planta baixa en què s'exercisca algun

tipus d'activitat oberta al públic, la neteja de la vorera que corresponga a la seua part de
fatxada.

b) La neteja dels carrers que no siguen de domini públic haurà de dur-se a terme per la
propietat, així com patis de llums, patis de llums, zones comunes, etc. 

c) La neteja de solars i altres terrenys de propietat particular que es troben en sòl urbà
correspondrà a la propietat, sense menyscabament del compliment d'altres obligacions de
caràcter urbanístic. 

Article 18.  Execució forçosa i actuació municipal. 
a) Davant de l'incompliment de les obligacions de neteja establides anteriorment i amb

independència de les sancions a què hi haguera lloc, l'Ajuntament podrà requerir a la
propietat la seua realització a través del procediment d'execució forçosa. 

b) Transcorregut el termini marcat sense executar allò ordenat, la neteja es durà a terme
per l'Ajuntament a càrrec dels obligats a través del procediment d'execució subsidiària. 



Capítol II
Mesures a adoptar per determinades activitats

Article 19. Quioscos, terrasses i altres activitats d'oci. 
1. Els que estiguen al front de quioscos o llocs autoritzats en la via pública estan obligats

a mantindre net l'espai en què desenvolupen la seua activitat i les seues proximitats, durant tot
l'horari en què realitzen l'activitat.  En tot cas haurà de quedar net una vegada finalitzada esta. 

2. La mateixa obligació correspon als/les titulars de cafés, bars, quant a la superfície que
s'ocupe amb vetladors, cadires, etc., incloent la vorera corresponent a la totalitat de la
longitud de la fatxada. 

3. Els/les titulars dels establiments hauran d'instal·lar pel seu compte i càrrec, durant tot
l'horari en què realitzen l'activitat, les papereres necessàries per a afavorir l'arreplega dels
residus que generen les seues respectives activitats.  Per a la col·locació de dites papereres no
es requerirà autorització, encara que les mateixes hauran d'emplaçar-se on no molesten els
vianants o usuaris de la via pública.

Article 20. Neteja i cura de les edificacions.
La propietat de les finques, vivendes i establiments, està obligada a mantindre neta la

fatxada i les diferents parts dels edificis que siguen visibles des de la via pública.  A més
haurà de mantindre els espais i les instal·lacions interiors en correctes condicions de
manteniment, sense que l'estat de les mimes puga suposar un perill per a la salut/ salubritat o
la seguretat/integritat del propi edifici o dels edificis confrontants.

Article 21. Neteja d'aparadors i altres elements.
1. Quan es realitze la neteja d'aparadors, portes, marquesines, etcètera, 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. Les mateixes precaucions hauran d'adoptar-se per a la neteja de balcons i terrasses.

Article 22. Cartells i anuncis en les fatxades.
1. La propietat o els que detinguen la titularitat dels immobles cuidaran de mantindre

netes les seues parets i fatxades, evitant la col·locació de qualsevol tipus de cartell o anunci
que no estiga autoritzat, sent responsable d'esta infracció l'empresa anunciadora.

2. Unicamente es permetrà la col·locació de cartells i anuncis que estiguen autoritzats a
través de la preceptiva llicència municipal.

3. L'Ajuntament disposarà d'espais reservats per a la seua utilització com a suports
publicitaris per les entitats polítiques i socials.

4. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers apegats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda haurà d'efectuar-se únicament en els
llocs expressament habilitats a este efecte per l'autoritat municipal.  Està prohibida la
col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de
l'Ajuntament.

5. 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 balcons i altres obertures.



6. Els titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i
de reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions que donen els
servicis municipals.

7. Es prohibix esgarrar, arrancar i tirar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i
objectes semblants.

8. Es prohibix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com
escampar i tirar qualsevol classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol
material semblant en la via pública i en els espais públics i altres espais definits en esta
Ordenança.

9. Les persones que repartixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora
del recinte de la porteria dels edificis.

10. Les persones físiques o jurídiques que promoguen la contractació o difusió del
missatge respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors
materials del fet.

Capítol III
Infraccions

Article 23. Infraccions greus i molt greus a este títol.
1. Constituïxen infraccions greus:
a) No complir reiteradament les obligacions de neteja de la part de la via que els

corresponga, establides per a la propietat dels edificis o locals. 
b) No complir reiteradament les obligacions de neteja de la part de la via o zona que els

corresponga, establides per als/les titulars de quioscos, llocs, terrasses vetladors, etcètera. 
c) No complir reiteradament amb les obligacions de mantindre els solars tanques, nets i

en condicions de salubritat, especialment pel que fa a control de plagues.
2. Constituïxen infraccions molt greus:
a) Col·locar cartells i anuncis en les fatxades, o des de qualsevol altre lloc que resulte

visible des de la via pública, sense comptar amb la preceptiva llicència municipal.

Títol IV
Tractament dels residus

Capítol I
Residus

Article 24. Recollida de residus urbans. 
1. L'arreplega de residus urbans o municipals serà efectuada pels servicis municipals,

amb la freqüència i horari necessaris, donant-se la publicitat necessària per a coneixement
dels veïns. 

2. Cap persona física o jurídica podrà dedicar-se a l'arreplega, transport i/o recuperació
dels residus urbans sense la prèvia concessió o autorització municipal. 

Article 25. Residus domiciliaris. 
1. Es consideren residus domiciliaris els que procedixen de la normal activitat domèstica,

i aquells assimilables en aplicació de la normativa vigent. 
2. L'Ajuntament, complint a la legislació específica, facilitarà la recuperació dels residus.

Podrà  instal·lar contenidors específics per a la recollida selectiva, convenientment distribuïts. 



Article 26. Depòsit dels residus. 
1. Els residus domiciliaris i assimilables a urbans autoritzats es depositaran en els horaris

establits i, en els llocs, recipients i contenidors disposats per l'Ajuntament a eixe fi, amb
obligació expressa per part dels veïns i comerciants, a plegar i introduir les caixes de cartó en
els contenidors apropiats. 

2. En els supòsits que el seu volum ho faça necessari, les caixes de cartó i altres envasos
haurà de produir-se la gestió directa per part del productor a les seues expenses. 

3. El veïnat haurà de fer bon ús dels contenidors, depositant exclusivament els residus
sòlids urbans, excloent-ne líquids, runes, efectes, animals morts, etc., i materials en
combustió. 

4. Els residus es depositaran en el contenidor en bosses de plàstics, hermèticament
tancades, aprofitant la seua capacitat, procurant ocupar el menor volum possible, per al que
els objectes depositats es comprimiran o col·locaran convenientment.  

5. A excepció d'aquells que són propis, cap tipus de residus podrà ser evacuat a través de
la xarxa de clavegueram. 

Article 27. Residus comercials i industrials.
1. Les persones i empreses titulars d'alguna activitat que comporte la generació de residus

de tipus, volums o quantitats superiors a les generats per un domicili comú, estan obligades a
realitzar quantes operacions de gestió marque la legislació vigent per a cada tipus de residus,
com arreplega, transport, emmagatzemament, classificació, valoració i/o vigilància.

1. 2 En mercats, galeries d'alimentació, supermercats, bars, restaurants, etcètera, la
retirada dels residus s'establirà de manera especial, estant obligats els seus titulars a l'agranat i
neteja de les zones d'aportació. 

2. Els bars, restaurants, pubs i locals d'oci, està obligats a separar i depositar en els punts
d'arreplega selectiva corresponents, els vidres i els olis, generats per l'activitat.

3. Quan així procedisca pel volum o tipus de residu, la propietat o titularitat de les
indústries estarà obligada a gestionar els seus residus assimilables a urbans, per si mateixos i
a les seues expenses, per indicació expressa de l'Ajuntament. 

Article 28. Terres i runes. 
1. Els residus de construcció i demolició hauran de ser gestionats pels productors, d'acord

amb la normativa vigent. 
2. Els/les productors/s'i transportistes dels residus de demolició i construcció estan

obligats a obtindre les llicències que corresponguen, així com els permisos per a la producció,
transport i eliminació d'estos. 

3. L'Ajuntament assumix la recepció i gestió dels residus generats per xicotetes obres de
reparació domiciliària realitzades directament pels propis veïns, a través de l'ECOPARC.
Serà obligació dels veïns el trasllat dels mateixos fins a les instal·lacions i la seua
classificació selectiva adequada.  Este dret no serà aplicable als residus d'obres realitzades per
empreses o professionals. 

Article 29. Mobles, efectes i objectes inútils. 
1. Es prohibix depositar en els espais públics mobles i objectes inútils, excepte en els

llocs, dates i horaris assenyalats per l'Ajuntament, al determinar l'horari del servici de
recollida. 

2. Inclús en tals llocs i moments, quan la quantitat de residus a depositar així ho faça
convenient, segons la valoració realitzada pels servicis municipals, el depòsit haurà de
realitzar-se pels interessats pels seus propis mitjans i a costa seu. 



Article 30. Restes vegetals. 
1. Les restes vegetals de la cura de jardins generats per particulars, sempre que suposen

xicoteta quantitat, podran ser depositats en els llocs, recipients i contenidors destinats als
residus sòlids urbans, i de forma anàloga a estos. 

2. Les restes de desbrossaments, podes, segues, etc. de gran volum hauran de comunicar-
se abans de la seua producció als servicis municipals, que indicaran el procediment
d'eliminació. 

3. Els/les generadors/es de residus vegetals, que ho siguen de forma habitual i
significativa, hauran de disposar de contenidors adequats, quedant obligats a depositar-los i a
retirar-los dels llocs indicats per l'Ajuntament. 

Article 31. Animals morts. 
1. Es prohibix terminantment abandonar en les vies o llocs públics cadàvers d'animals,

així com tirar-los als contenidors destinats a la recepció de residus, incinerar-los o soterrar-los
en qualsevol lloc, fora dels llocs expressament autoritzats. 

2. Quan es produïsca la mort d'un animal domèstic, el seu propietari haurà de contactar
amb els servicis tècnics de la Regidoria de Sanitat d'este Ajuntament, que li donaran, en cada
cas, les indicacions oportunes perquè l'arreplega, transport i eliminació del cadàver es
produïsca en les condicions higièniques adequades i segons el que establix la legislació
vigent. 

Article 32. Excrements d'animals.
1. Les persones que acompanyen els seus animals estan obligades a arreplegar els

excrements que depositen en qualsevol lloc de les vies o llocs públics i, de manera especial,
en zones d'estada o pas. 

2. Quan els excrements dels animals queden depositats en les voreres, passejos, jardins i,
en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, hauran de ser arreplegats pels
propietaris, o persones que els conduïsquen i depositats en un contenidor de fem, tancats en
una bossa de plàstic. 

Article 33. Abandó de vehicles. 
1. Es prohibix 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 casos següents:
a) Quan transcórreguen més de sis mesos des que el vehicle haja sigut depositat en les

instal·lacions municipals 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 este cas, tindrà el tractament de residu sòlid urbà d'acord amb la
normativa corresponent. 

c) Igualment es presumirà abandonat el vehicle que no tinga assegurança obligatòria per
a vehicles de motor i, al seu torn, tinga caducada la data de presentació a Inspecció Tècnica
de Vehicles per més de sis mesos. 

En els supòsits previstos en este article, i en aquells vehicles que, inclús 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 este, una vegada transcorreguts els
corresponents terminis, perquè en el màxim de quinze dies retire el vehicle del depòsit, amb
l'advertència que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà. 



Article 34. 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 estos supòsits a l'Ajuntament correspondrà realitzar les inspeccions oportunes i
denunciar les infraccions que s'observen. 

Capítol II
Infraccions

Article 35. Infraccions greus i molt greus a este títol. 
1. Constituïxen infraccions greus:
a) Depositar els residus domiciliaris o assimilables a urbans fora dels llocs, recipients i

contenidors disposats per l'Ajuntament. 
b) Depositar en els contenidors líquids, runes i/o efectes. 
c) Depositar en els espais públics mobles i objectes inútils, fora dels llocs, dates i horaris

autoritzats per l'Ajuntament. 
d) Evacuar qualsevol tipus de residu no autoritzat a través de la xarxa de clavegueram. 
2. Constituïxen infraccions molt greus:
a) Efectuar l'arreplega, el transport i/o la recuperació dels residus urbans sense la prèvia

concessió o autorització municipal. 
b) Abandonar vehicles en les vies i llocs públics. 
c) Depositar en els contenidors per a residus materials en combustió. 
d) Abandonar en la via pública o en els contenidors les restes de desbrossaments, podes,

segues, etcètera, de gran volum. 
e) No realitzar els productors o posseïdors de residus industrials, les operacions de gestió

a què els obligue la legislació vigent per a cada tipus de residus, com arreplega, transport,
emmagatzemament, classificació, valoració i/o vigilància. 

f) Depositar en les vies o llocs públics contenidors per a runes o material de construcció,
sense la preceptiva autorització municipal. 

3. Se sancionarà, d'acord també amb el que disposa l'ordenança municipal de tinença
d'animals, tant no arreplegar excrements d'animals en llocs públics, no tancar-los en borsa de
plàstic o tirar-los a un lloc no adequat.  Així mateix serà sancionat, d'acord amb la dita
ordenança, l'abandó de cadàvers d'animals, entenent, també, per tal abandó aquell que es
realitze en contenidors de residus, incinerar-los o soterrar-los en llocs no expressament
autoritzats.



Títol V
Molèsties per sorolls i vibracions

Capítol I
Sorolls relatius als animals domèstics i aparells d'aire condicionat

Article 36. Prohibicions expresses. 
Es prohibix, des de les vint-i-dos fins a les huit hores, i entre les quinze i les dèsset hores,

deixar en patis, terrasses, galeries i balcons, animals que, amb els seus sons, crits o cantells
pertorben el descans dels veïns.  En les altres hores també hauran de ser retirats pels seus
propietaris o encarregats, quan siguen especialment sorollosos i notòriament ocasionen
molèsties als altres ocupants de l'immoble o als de cases veïnes.  Especialment en hores de
descans nocturn, o sesta estival, no hauran de produir molèsties. 

Igualment, i en relació als aparells d'aire condicionat, es prohibix l'excés de sorolls i
vibracions originats pels compressors de tals aparells. 

Capítol II
Sorolls d'instruments i aparells musicals

Article 37. Preceptes generals i prohibicions.
1. S'establixen les prevencions següents:
a) Els usuaris de receptors de radio, televisió, cadenes de música i/o qualsevol altres

instruments musicals o acústics en el propi domicili hauran d'ajustar el seu volum, o utilitzar-
los en forma que no sobrepassen els nivells legalment establits.  Inclús, en hores diürnes,
s'ajustaran als límits establits per a les nocturnes, quan qualsevol veí els formule esta
sol·licitud per tindre malalts en el seu domicili, o per qualsevol altra causa notòriament
justificada (èpoques d'exàmens, descans per treball nocturn, etcètera).

b) Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa i les festes en
domicilis particulars es regularan pel que establix l'apartat anterior.

c) Es prohibix en la via pública, en vehicles de transport públic i en zones de pública
concurrència, accionar aparells de radio i semblants i tocar instruments musicals, inclús des
de vehicles particulars, quan superen els límits màxims legalment establits.

d) L'actuació d'artistes guies de carrers o en altres llocs públics estarà sotmesa al permís
previ municipal i, en tot cas, es produirà al volum adequat per a no produir molèsties a les
persones usuàries.

e) Es prohibix emetre per altaveus, des de comerços o vehicles, missatges publicitaris i
activitats anàlogues sense autorització municipal prèvia.  Excepcionalment, podran permetre's
este tipus d'activitats quan discórreguen campanyes electorals o actes públics de formacions
polítiques i moviments socials.

2. Precisarà comunicació prèvia a l'Ajuntament, sempre que no es produïsquen en el
domicili de persones físiques i quan en els mateixos s'utilitzen instruments o aparells
musicals, o quan la concurrència de nombroses persones puga produir molèsties per sorolls
i/o vibracions, l'organització de festes, balls o altres activitats semblants, que s'atindran a
l'horari establit, i a les indicacions pertinents, si és el cas.

Capítol III
Sorolls procedents de vehicles i motocicletes

Article 38. Preceptes generals i prohibicions.



Els vehicles que circulen pel terme municipal d'Almussafes aniran equipats d'un
silenciador adequat, permanentment en funcionament i en bon estat, a fi d'evitar un excés de
soroll o sorolls estranys i molestos en relació amb aquells que porten el tipus de silenciador
d'origen o homologat per la Unió Europea (UE).

Cap silenciador estarà muntat amb dispositiu de bypass o altres que li puguen deixar fora
de servici.

A més de qualsevol altra disposició en este sentit, cap persona pot fer funcionar un vehicle
de manera que origine sorolls excessius o estranys.

Queda especialment prohibida la utilització de clàxons o senyals acústics, alarmes
activades fora dels casos d'emergència i els previstos en la normativa de seguretat viària.
També queden especialment prohibits els sorolls originats per acceleracions brusques i
estridents.

Capítol IV
Sorolls i molèsties per obres i construccions.
Article 39. Execució d'obres i construccions.
L'activitat de contrucció o reparació d'immobles o obra civil ha d'exercir-se entre les 08.00

hores fins a les 20.00 hores en dies laborables; i de 09.00 hores fins a les 13.00 els dissabtes
al matí, excepte causes justificades i urgents relatives a un servici públic. En tot cas ha de
comptar amb la preceptiva autorització o llicència municipal d'obres. 

Esta prohibició inclou expressament la realització de tasques preparatòries o de neteja
destinades a la realització o finalització de l'activitat d'obra pròpiament dita, abans o després
de l'horari dalt establit.

Queda prohibida l'activitat de construcció o reparació d'immobles o obra civil els
diumenges i festius, excepte causes justificades i urgents relatives a un servici públic.

Capítol V
Infraccions

Article 40. Infraccions greus i molt greus a este títol.
1. Constituïxen infraccions greus:
a) La reiteració en tres vegades en el període de vint-i-quatre hores de qualsevol de les

infraccions considerades com lleus en l'apartat nombre 1.
2. Constituïxen infraccions molt greus:
a) Emetre per altaveus, des de comerços o vehicles, missatges publicitaris i activitats

anàlogues, sense autorització municipal prèvia.  Excepcionalment, podran permetre's este
tipus d'activitats quan discórreguen campanyes electorals o actes públics de formacions
polítiques i moviments socials.



Títol VI
Mendicitat

Article 41. Exercici de la mendicitat.
1. A l'entendre que correspon als poders públics garantir les necessitats bàsiques dels

ciutadans que no tinguen recursos, no es permetrà dins del terme municipal l'exercici de la
mendicitat, inclús l'encobert per mitjà de l'oferiment de suposats servicis.

2. Quan la Policia Local comprove la implicació de menors en l'exercici de la mendicitat
actuarà d'acord amb el que disposa les lleis penals, amb el principal objectiu de protegir al
menor.

3. La Policia Local impedirà l'exercici d'esta activitat, informarà els que la practiquen
dels recursos socials existents i requisarà els articles o efectes que s'hagueren utilitzat en la
mateixa. 

Article 42.  Prohibicions en matèria de mendicitat
Es prohibixen:
1. L'exercici de la mendicitat, per mitjà de la sol·licitud de diners o béns. o béns, o per

mitjà de la contraprestació de qualsevol mercaderia per un preu simbòlic.
2. Aquelles conductes que, davall l'aparença de mendicitat o baix formes organitzades,

representen actituds coactives o d'acaçament, o obstaculitzen i impedisquen de manera
intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.

3. L'oferiment de qualsevol bé o servici a persones que es troben en l'interior de vehicles
privats o públics.  Es consideraran inclosos en este supòsit, entre altres comportaments, la
neteja dels parabrisa dels automòbils detinguts en els semàfors o en la via pública així com
l'oferiment de qualsevol objecte.

Títol VII
Drogodependències i altres transtorns addictius

Article 43. Limitacions
1 Resulten plenament aplicables al terme municipal d'Almussafes la disposicions legals

vigents en matèria de limitacions a la publicitat i promoció, venda i consum de begudes
alcohòliques i tabac, estupefaents i psicòtrops, inhalables i coles, així com a la prescripció i
dispensació de fàrmacs per a la pràctica esportiva quan el seu ús no estiguera justificat per
necessitats terapèutiques objectives.

2 En particular resulten aplicable el que disposen els articles 15 a 24 i 26, 27 i 43, del
Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la G.V.; o d'aquelles normes que, en el
futur, puguen modificar-les o substituir-les.

Article 44. Competències de l'Ajuntament d'Almussafes
1. Sense perjuí de les altres competències que l'ordenament vigent els atribuïx i en el

marc de les mateixes, correspon a l'Ajuntament d'Almussafes, en el seu àmbit territorial:
a) L'establiment dels criteris que regulen la localització, distància i característiques que

hauran de reunir els establiments on se subministre, es vena, dispense o consumisquen
begudes alcohòliques i tabac, així com la vigilància i control dels mateixos.

b) L'atorgament de la llicència d'obertura als establiments mencionats en l'apartat
anterior.



c) Vetlar, en el marc de les seues competències, pel compliment de les diferents
mesures de control que establix el present Títol d'esta Ordenança, especialment en les
dependències municipals.

d) Adoptar les mesures cautelars dirigides a assegurar el compliment del que establix
esta Ordenança i en la legislació en vigor referent a Drogodependències i altres transtorns
addictius.

e) Exercir la potestat sancionadora en els termes establits en la legislació en vigor, i
concretament en la present Ordenança.

Títol VIII

Incompliments

Capítol 1.
Incompliments poc rellevants

Article 45. Actuació davant d'incompliments poc rellevants
1. Davant d'aquells incompliments del que disposa esta Ordenança que s'estime resulten

«poc rellevants» i que enfront dels mateixos procedix una simple �crida d'atenció/recordatori
de la norma incomplida�, es dictarà decret de l'Alcaldia en què: 1. Es comunicaran els fets,
adjuntant còpia de l'informe policial o un altre mig probatori del que es dispose. 2. Es
formularà proposta de resolució en el sentit de recordar la norma incomplida i de declarar
provats els fets. 3. Es donarà audiència pel termini de deu dies. 

Transcorregut tal termini sense presentació d'al·legacions, la resolució esdevindrà
definitiva sense més tràmit. En el supòsit de presentar al·legacions es resoldrà allò que
corresponga a la vista de les mateixes.

2. En el cas que la mateixa persona incomplisca novament una norma del mateix títol
d'esta Ordenança, en el termini de dotze mesos; concorrerà, en este segon o posteriors
incompliments, la circumstància de reiteració, la qual es considerarà per a la graduació de la
pena a imposar per la seua comissió.

Capítol 2. 
Règim sancionador

Article 46. Normativa aplicable a les infraccions.
1. Les infraccions a allò que s'ha disposat en títol VII es regularan pel que disposen els

articles 47 a 55  del Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns
Addictius, aprovat per  Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la G.V. o en
aquelles normes que, en el futur, puguen modificar-les o substituir-les.

2. La resta de preceptes d'este títol resulten aplicables a les infraccions als títols I a VI
d'esta ordenança.

Article 47. Tipificació d'infraccions.
1. Per a la resta d'infraccions a l'ordenança constituïran infracció administrativa els actes

i/o omissions que contravinguen les normes contingudes en esta ordenança, així com la
desobediència als mandats d'establir les mesures preventives, correctores i reparadores
assenyalades, o de seguir determinada conducta en relació amb les matèries que esta regula.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.



3. Són infraccions lleus tots els incompliments d'allò que s'ha disposat en qualsevol
precepte d'esta ordenança, quan els mateixos no estiguen qualificats com a infracció greu o
molt greu.

4. La tipificació i classificació de les infraccions com greu o molt greu es faran de
conformitat al que disposa a este efecte en cada un dels títols d'esta ordenança.

5. A més, serà greu el tercer incompliment comesa en el termini de dotze mesos. 
6. A més, serà molt greu la tercera falta greu comesa en el termini de vint-i-quatre mesos. 

Article 48. Sancions.
1. Amb caràcter general s'establixen les següents sancions a les infraccions a l'ordenança:
a) Per a les infraccions lleus: Multa de 30 euros a 750 euros.
b) Per a les infraccions greus: Multa de 751 euros a 1.500 euros.
c) Per a les infraccions molt greus: Multa d'1.501 euros a 3.000 euros.
2. Les sancions i quanties reflectides anteriorment podran veure's diversificades o

incrementades en els supòsits en els resulte aplicable una legislació sectorial aplicable als fets
-entre altres les normatives d'urbanisme, d'activitats, d'espectacles i de protecció del medi
ambient-, de la que resulte una previsió legal diferent de la limitació establida per l'article 141
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 49. Graduació de les sancions. 
Per a graduar les sancions, a més de les infraccions objectivament comeses, es tindrà en

compte d'acord al principi de proporcionalitat:
a) La intencionalitat. 
b) Els danys produïts als béns públics o privats. 
c) La reiteració en la comissàs de faltes, conforme es descriu la mateixa en l'article 45

d'esta Ordenança.
c) La reincidència en la comissió de faltes.
d) El grau de participació en la comissió o omissió.
e) La transcendència per a la convivència ciutadana.

Article 50. Substitució de les sancions pecuniàries per sancions reeducatives.
Quan el caràcter de la infracció i/o els danys produïts a l'Ajuntament ho facen convenient i

amb la sol·lictud prèvia dels/les interessats/des, l'autoritat municipal podrà resoldre la
substitució de la sanció i/o indemnització per treballs en benefici de la comunitat, directament
relacionats en el tipus d'infracció comesa; o assistència a jornades d'educació vial; o
assistència a cursos de prevenció del risc de conductes antisocials.

Estes jornades es programaran periòdicament en funció del nombre d'assistents.
Després de la petició inicial, per part de l'infractor, el procediment administratiu

sancionador quedarà en suspens fins a l'efectiva assistència de l'infractor a les jornades.
L'assistent haurà de mostrar una actitud proactiva amb el desenvolupament de les jornades,
actitud que serà valorada pels docents participants, per a la seua superació.

Una vegada valorada de forma positiva l'assistència, l'Ajuntament arxivarà l'expedient i el
corresponent procés administratiu sancionador.

Articule 51. Competència sancionadora
Excepte les competències disposades en el Títol VII relatives a Drogodependències i

Altres Transtorns Addictius, la competència sancionadora de les infraccions als preceptes de
la present Ordenança correspon a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almussafes.

Article 52. Prescripcions



Totes les infraccions a què es referix la present Ordenança prescriuran, llevat que hi haja
normativa sectorial que establisca termini distint, als 6 mesos les corresponents a les faltes
lleus, als dos anys les corresponents a les faltes greus i als tres anys les corresponents a les
faltes molt greus.

Article 53.  Procediment sancionador.
La imposició de sancions per la comissió d'infraccions a la present ordenança haurà

d'ajustar-se al que disposa la normativa vigent em cada moment per a l'exercici de la potestat
sancionadora de les Administracions Públiques.

Article 54.  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 perjuí de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes
d'esta Ordenança. 

Article 55.  Elements probatoris dels agents de l'autoritat
1. En els procediments sancionadors que s'instruïsquen en aplicació d'esta Ordenança, els

fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa
aplicable a este efecte, sense perjuí 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.
En tot cas, la utilització de videocàmeres, si és el cas, requerirà, les autoritzacions previstes
en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el principi de proporcionalitat i
prudència.

Article 56.  Denúncies ciutadanes
1. Sense perjuí de l'existència d'altres interessats a banda del presumpte infractor,

qualsevol persona, pot presentar denúncies per a informar de l'Ajuntament l'existència d'un
determinat fet que puga ser constitutiu d'una infracció del que establix esta 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, del mencionat
procediment i, si és el cas, la resolució que recaiga.

Article 57. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors
d'edat

1. D'acord amb el que establix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del
xiquet, totes les mesures en este cas sancionadores de les autoritats municipals que puguen
afectar els menors atendran principalment a l'interés superior d'estos.  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 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 correctores, com a assistència a sessions formatives, treballs per a la
comunitat o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic.  Estes mesures s'adoptaran de



manera motivada en funció del tipus d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que reba
la conducta infractora.  A este 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 guardadors i guardadores seran responsables civils
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguen
d'ells.

4. Així mateix, en aquells casos en què es preveja expressament en esta 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. L'assistència als centres d'ensenyança educatius durant l'ensenyança bàsica obligatòria
(ensenyança primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de l'edat de sis anys
fins a la de setze.

6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en què els menors d'edat transiten o
romanguen en espais públics durant l'horari escolar.  A este efecte, la Policia Local
sol·licitarà la seua identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i els motius per què
no està en el centre d'ensenyança, i el conduirà al seu domicili o al centre escolar en què
estiga inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores i de l'autoritat educativa competent que el menor ha sigut trobat
fora del centre educatiu en horari escolar.

7. 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 guardadors o guardadores.

8. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, si procedix, hauran
d'assistir a les sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, si és el cas,
s'imposen com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors
que depenguen d'ells.

Article 58.  Responsabilitat de les infraccions
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes dirigides a

individualitzar 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.

Article 59.  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 què es referix l'apartat anterior, als

responsables de dos o més infraccions se'ls imposaran les sancions corresponents a cada una
de les infraccions comeses, llevat que s'aprecie identitat de subjectes, fets i fonaments.  En
este últim supòsit s'aplicarà el règim que sancione amb major intensitat, gravetat o severitat la
conducta de què es tracte.

Article 60.  Multes coercitives
Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives,

d'acord amb el que disposa la legislació sectorial.

Article 61.  Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant un acord motivat, es podran adoptar les

mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupe procediment, per a evitar la



comissió de noves infraccions o per a assegurar el compliment de la sanció que poguera
imposar-se.  Estes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la
normativageneral i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades ala
naturalesa i la gravetat de la infracció.

2. Quan la llei o normativa sectorial així ho preveja, les mesures provisionals es podran
adoptar també amb anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador.

Article 62.  Decomissos
1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en esta Ordenança, els agents

de l'autoritat podran, en tot cas, decomissar els utensilis i el gènere objecte de la infracció o
que van servir, directament o indirectament, per a la comissió d'aquella, així com els diners,
els fruits o els productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran davall la
custòdia municipal mentres siga necessari per a la tramitació del procediment sancionador o,
a falta d'este, mentres perduren les circumstàncies que van motivar el decomís.

2. Els gastos ocasionats pel decomís aniran a càrrec del causant de les circumstàncies que
ho han determinat.

3. Si es tracta de béns fungibles, es destruiran o li'ls donarà el destí adequat.  Els objectes
decomissats es depositaran a disposició de l'òrgan sancionador competent per a la resolució
de l'expedient.  Una vegada dictada una resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que
el titular haja recuperat l'objecte, es procedirà a la seua destrucció o s'entregarà gratuïtament a
entitats sense ànim de lucre amb finalitats socials.

Títol IX
Rescabalament i indemnització de danys

Article 63. Rescabalament i indemnització.
1. Si l'incompliment del que disposa esta ordenança suposara causar danys o perjuís a

l'Ajuntament, la resolució del procediment per la infracció comesa podrà declarar:
a) L'exigència a la persona infractora de la reposició al seu estat originari de la situació

alterada per la infracció. 
b) La indemnització pels danys i perjuís causats quan la seua quantia haja quedat

determinada durant el procediment. 
c) En cas de danys dolosos caldrà ajustar-se al que disposa el Codi Penal per a això. 
2. Quan no concórreguen les circumstàncies previstes en la lletra b)  de l'apartat anterior,

la indemnització pels danys i perjuís causats es determinarà per mitjà d'un procediment
complementari, la resolució de la qual serà immediatament executiva.  Este procediment serà
susceptible de terminació convencional, però ni esta ni l'acceptació per l'infractor de la
resolució que poguera recaure implicarà el reconeixement voluntari de la seua responsabilitat.
La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa. 

Disposicions Addicionals

Primera. Per a aquelles situacions que no contemple expressament la present Ordenança
s'estarà al que disposa la normativa, estatal, autonòmica, o local, que resulte aplicable a este
efecte. 

Segona. Esta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació, en el Butlletí
Oficial de la Província, de la seua aprovació definitiva. 

Disposició Transitòria



Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor d'esta
Ordenança es regiran, en allò que no perjudique la persona imputada, pel règim sancionador
vigent en el moment de cometre's la infracció. 

Disposició Derogatòria

Amb l'entrada en vigor de la present Ordenança quedaran derogades totes aquelles
disposicions municipals que s'oposen o la contradiguen. 

Disposició Final
Difusió de l'Ordenança

En el moment en què siga aprovada esta Ordenança, l'Ajuntament farà una edició d'ella
especialment preparada per a ser distribuïda àmpliament en diferents punts de la municipi,
com a Oficines d'Atenció al Ciutadà, centres cívics, centres educatius, places i mercats,
oficines d'informació, hotels, pensions i establiments de pública concurrència, associacions
veïnals i entitats ciutadanes, entre altres. 


