
 
ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE VILA-REAL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La potestat reglamentària municipal és un instrument més per a canalitzar les regles de 
l’art de la convivència ciutadana. No és possible forjar una societat justa i igualitària i 
que tendesca a procurar el benestar als seus ciutadans i ciutadanes, si el valor de la 
convivència està absent i no es disposa de mitjans eficaços per a restaurar-la, per la qual 
cosa es fa necessari dotar dels instruments idonis els garants de la protecció dels drets, 
llibertats i seguretat ciutadana. 

És obligació de tots els veïns actuar cívicament en l’ús dels béns i les instal·lacions 
posades a disposició del públic i dels altres elements que configuren una ciutat. 

L’objectiu primordial d’aquesta Ordenança és preservar l’espai públic com un lloc de 
trobada, convivència i civisme, en el qual totes les persones puguen desenvolupar en 
llibertat les seues activitats de lliure circulació, oci i gaudi, amb ple respecte a la dignitat 
i als drets de la resta de la ciutadania i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida 
diverses, que enriqueixen la nostra ciutat. 

Aquest objectiu algunes vegades es veu amenaçat per algunes actuacions incíviques que 
es manifesten, fonamentalment, en danys en el mobiliari urbà, fonts, parcs, jardins, a les 
instal·lacions municipals i en altres béns i comporten unes despeses de reparació 
quantioses que distrauen la dedicació de recursos municipals per a reparar-los, despesa 
que, d’altra banda, es podria destinar a altres finalitats en favor de la convivència i no a 
esmenar-la: A més, convé tenir en compte que aquestes despeses, en ser afrontades per 
l’Ajuntament, les sufraga en realitat tota la ciutadania. 

És decisió d’aquest Ajuntament prevenir els actes vandàlics que es produeixen en 
aquest municipi, i amb aquest fi cal disposar d’un text normatiu en forma d’ordenança 
que definesca les conductes antisocials que degraden la ciutat i deterioren la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes. 

Partint del reconeixement que tota persona té dret a comportar-se lliurement en els 
espais públics, i de la necessitat d’equilibrar aquest lliure exercici amb el respecte als 
drets i la dignitat dels altres, es pretén, com a exercici de coresponsabilització amb la 
ciutadania de Vila-real, amb aquesta Ordenança, que està fonamentada en el poder, 
però, sobretot, en la confiança, buscar una eina útil i capaç d’harmonitzar les normes 
bàsiques de convivència, a fi de prevenir els conflictes de la vida quotidiana, buscar 
solucions ràpides i efectives per a intervenir, en l’àmbit de la seua competència, contra 
les actuacions il·lícites que comporten un detriment de la qualitat de vida de la 
ciutadania del municipi. 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte 



És objecte de l’Ordenança establir normes que afavoresquen el normal 
desenvolupament de la convivència ciutadana, el bon ús i gaudi dels béns d’ús públic, 
com també la seua conservació i protecció, en l’àmbit de les competències municipals. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Aquesta Ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Vila-real.  

Article 3. Competència municipal 

1. Constitueix competència de l’Administració municipal: 

a) La conservació i la tutela dels béns municipals. 
b) La seguretat a llocs públics, que inclou la vigilància dels espais públics i la protecció 
de persones i béns. 
c) La disciplina urbanística, a fi de vetllar per la conservació del medi urbà i de les 
edificacions perquè es mantinguen en condicions de seguretat, salubritat i ornament 
públic. 
d) Els mercats, la defensa de les persones usuàries i consumidores, com també la venda 
no sedentària. 
e) El transport públic de viatgers. 
f) Els serveis de neteja viària i la recollida i el tractament dels recursos. 
Totes les competències que li atribuesquen la legislació de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma. 
 

2. Les mesures de protecció de competència municipal previstes en aquesta Ordenança 
s’entenen sense perjudici dels drets, facultats i deures que corresponen a les propietàries 
i els propietaris dels béns afectats i de les competències d’altres administracions 
públiques i dels jutjats i tribunals de justícia regulats per les lleis. 

3. Les competències municipals recollides en l’Ordenança han de ser exercides pels 
òrgans municipals competents, els quals poden 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 les inspeccions que estimen convenient; i 
aplicar el procediment sancionador, en cas d’incompliment de la legislació vigent o 
d’aquesta Ordenança. 

Article 4. Comissió Municipal per a la Convivència Ciutadana 

1. Es constitueix la Comissió Municipal per a la Convivència Ciutadana, la qual té 
atribuïdes funcions de consulta, recollida, anàlisi i intercanvi de dades i informació i 
l’estudi d’experiències comparades en matèria de convivència i civisme. 

2. L’òrgan competent municipal n’ha d’establir la composició i les normes de 
funcionament. 

Article 5. Actuacions administratives 



Les actuacions derivades de l’aplicació de l’Ordenança s’han d’ajustar a les 
disposicions sobre el procediment, la impugnació i, en general, el règim jurídic i 
sancionador que siga aplicable. 

Article 6. Actuació de la Policia Local 

La Policia Local és l’encarregada de la vigilància de totes les conductes relacionades, 
com també de denunciar les infraccions que es cometen a aquesta Ordenança municipal, 
sense perjudici que qualsevol persona puga denunciar davant d’aquest Ajuntament 
conductes no apropiades, o infraccions a aquesta Ordenança. 

Article 7. Coneixement de les normes municipals 

1. L’Ajuntament ha de donar el màxim coneixement del contingut d’aquesta Ordenança, 
fent ús dels mitjans de difusió que calguen.  

2. El desconeixement del contingut d’aquesta Ordenança no pot beneficiar cap persona 
que s’empare en aquesta circumstància en cas d’incompliment de les disposicions 
d’aquest document.  

CAPÍTOL II. CONDUCTA CIUTADANA 

Article 8. Comportament 

El comportament de les persones, ja siga en establiments públics com a la via pública, ha 
d’atenir, amb caràcter general, les normes següents: 

1. Han d’observar una conducta adequada, i no alterar l’ordre ni la tranquil·litat pública amb 
escàndols, baralles, tumults, crits, ni paraules grolleres; respecte d’aquesta última, no se 
sancionarà quan estiga emmarcada dins d’un context de broma o amistat. 

2. Han de complir puntualment les disposicions de les autoritats i els bans de l’Alcaldia 
sobre conducta del veïnat i s’han d’observar les prohibicions especials que, si escau, 
s’establesquen.  

3. La persona que, sense causa justificada, sol·licite per via telefònica o un altre mitjà, la 
presència o l’auxili d’autoritats públiques o ens encarregats de prestar serveis públics, 
serà sancionada, acord amb el procediment sancionador a què es refereix aquesta 
Ordenança. 

4. Queda prohibida la manipulació de la senyalització portàtil, com també tanques o 
cintes policials. 

La conducta i el comportament de la ciutadania de Vila-real ha de tendir, no sols a 
l’observació de les normes jurídiques, sinó també al respecte cap a la llibertat i la integritat 
física, moral i ètica de les altres persones, com també a dispensar un tracte i una atenció 
especial als béns destinats a l’ús de la col·lectivitat, a fi d’intentar i aconseguir una 
convivència normal i lliure. 



CAPÍTOL III. NORMES RELATIVES A LES PERSONES 

Article 9. La mendicitat  

1. En entendre que correspon als poders públics garantir les necessitats bàsiques dels 
ciutadans i ciutadanes que no tinguen recursos, no es permet, dins del terme municipal, 
l’exercici de la mendicitat. 

2. Els agents de l’autoritat han d’informar les persones que practiquen la mendicitat dels 
recursos socials existents, i si ho consideren convenient i és possible, han de conduir els qui 
la practiquen a l’establiment adequat a fi d’ajudar la persona necessitada. 

Aquells que practiquen la mendicitat seran sancionats quan reincidesquen en aquesta 
conducta almenys dues vegades. 

3. Si la pràctica de la mendicitat es realitza utilitzant persones menors d’edat o incapaces, 
l’autoritat municipal ha d’informar d’aquests fets la jurisdicció competent per si poden ser 
constitutius de delicte. 

4. Es prohibeix la utilització de qualsevol mitjà per a propiciar l’almoina de forma 
enganyosa, com pot ser la venda de revistes o periòdics que no estiguen comercialitzats 
legalment per a la venda; l’oferiment d’un bé, element o objecte que no guarden 
equivalència de valor amb la contraprestació que es demana, com ara tovallons de paper, 
bosses, mocadors, flors, etc.; si no es té l’autorització corresponent. 

5. Es prohibeix la provocació a la persona vianant amb l’oferta de determinats serveis que 
no ha requerit, com neteja del parabrisa, etc., sempre que no es tinga llicència 
administrativa per a l’exercici d’aquesta activitat. 

6. L’Ajuntament realitzarà campanyes de sensibilització per a la tolerància i el respecte als 
altres, i per a la lluita contra la discriminació, i ha de garantir els drets i la defensa davant de 
qualsevol agressió a persones agredides físicament o moralment. 

Article 10. Obligatorietat assistència al col·legi 

1. Els pares, les mares i els tutors han de vetllar perquè les xiquetes i els xiquets en edat 
escolar assistesquen a l’escola. 

2. Qualsevol persona que tinga coneixement que una persona menor d’edat no està 
escolaritzada o no assisteix al centre escolar de forma habitual i sense justificació, durant el 
període obligatori, ha d’informar-ne els agents de la Policia Local perquè adopte les 
mesures necessàries perquè s’escolaritze. 

3. L’Ajuntament, mitjançant la regidoria delegada competent en matèria d’educació, en 
coordinació amb els centres educatius, ha de vetllar perquè es complesca l’obligatorietat de 
l’assistència de les xiquetes i els xiquets menors d’edat a aquests centres; i instar els 
centres educatius perquè apliquen totes les mesures educatives previstes en la legislació 
vigent. 



4. Si, realitzades les actuacions corresponents a cada centre educatiu, persisteix 
l’absentisme escolar, el Departament de Serveis Socials efectuarà les intervencions 
socioeducatives necessàries en el marc de la família. 

5. Si, després de l’aplicació de les mesures referides en el punt tercer, continua 
l’incompliment per part dels pares, les mares o la persona tutora de l’obligació assenyalada 
en el punt primer d’aquest article, aquests poden ser sancionats administrativament, sense 
perjudici de la competència que la jurisdicció penal tinga al respecte. 

6. Si el menor que realitza absentisme escolar és detectat per la Policia Local, s’ha de 
seguir el protocol d’actuació establit a l’efecte. S’ha de lliurar el menor als responsables 
del centre docent a què pertanya el xiquet o la xiqueta menor d’edat i s’han de 
confeccionar les fitxes d’absentisme, les quals s’han de remetre al departament 
corresponent en aquesta matèria. 

7. La matèria recollida en aquesta Ordenança referent a l’absentisme escolar s’entén 
d’acord amb el que estableix el Pla municipal de prevenció i tractament de l’absentisme 
escolar en educació infantil, primària i secundària, duts a terme per la Comissió Municipal 
d’Absentisme Escolar. 

Article 11. Escolars que no són recollits a l’eixida del col·legi 

En el supòsit que el pare, mare o la persona tutora o responsable d’un xiquet o una 
xiqueta en etapa d’escolarització infantil i primer cicle de primària, de 3 a 7 anys, no 
s’hagen personat en el col·legi per a arreplegar-los després de la finalització de les 
classes cal seguir, per ordre de preferència, els passos següents: 

1. El professorat ha d’avisar els familiars d’aquesta situació, utilitzant els telèfons 
disponibles en la base de dades del centre escolar que els haja indicat en el seu dia el 
pare, la mare o la persona tutora de xiquets i xiquetes menors d’edat. 

2. Si les gestions del punt anterior resulten infructuoses, el centre escolar s’ha de posar 
en contacte amb la Policia Local perquè, mitjançant el Padró municipal d’habitants, 
s’intente la localització d'algun familiar perquè es persone en el centre escolar i es faça 
càrrec del menor. 

3. Si ambdues gestions resulten infructuoses, la persona menor ha de ser traslladada a 
les dependències policials, on es continuaran les gestions de localització. La Policia 
Local traslladarà el fet als Serveis Socials i, si escau, i en atenció a les circumstàncies 
concurrents i la reiteració dels fets, a la Fiscalia de Menors. 

Article 12. Respecte entre els ciutadans i ciutadanes 

1. Queda prohibida qualsevol acció o manifestació contrària al respecte i la consideració 
entre la ciutadania, i qualsevol conducta que implique maltractament físic o psíquic a les 
persones, especialment si es tracta de menors, ancians o persones afectades per una 
minusvalidesa psíquica o física. 
2. Tota persona es constituirà en garant de la integritat física, moral i ètica dels altres en el 
seu trànsit per la via pública. 



Article 13. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i la demanda de serveis sexuals 

1. Es prohibeix sol·licitar, oferir, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis 
sexuals retribuïts en l’espai públic quan aquestes pràctiques excloguen o limiten la 
compatibilitat dels diferents usos de l’espai públic. 

2. Està especialment prohibit l’oferiment, la sol·licitud, la negociació o l’acceptació de 
serveis sexuals retribuïts en l’espai públic quan aquestes conductes es duguen a terme en 
espais situats a menys de 200 metres de distància de centres docents, educatius o 
equipaments de caràcter infantil. 

3. Igualment, està especialment prohibit mantenir relacions sexuals mitjançant retribució a 
l’espai públic. 

4. Es prohibeix la realització de qualsevol acte d’exhibicionisme, proposició o provocació 
de caràcter sexual que no constituesca il·lícit penal, i la realització d’actes de contingut 
sexual en els espais públics del terme municipal. 

5. 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 
impedesquen intencionadament el lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics o que 
afecten la seguretat viària. 

Article 14. Acampades 

En qualsevol de les seues formes, no es permet acampar, sense autorització expressa, al 
terme municipal de Vila-real, ja siga a espais públics o privats, amb caravanes 
remolcades o autopropulsades, furgons, barraques o semblants, o amb altres variants.  

 

CAPÍTOL IV. DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DE LA CIUTADANIA 
RESPECTE DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 

Article 15. Brutícia, danys i alteracions 

1. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per aquesta Ordenança 
que siga contrària a l'us o la destinació d'aquests béns o n'implique el deteriorament, ja 
siga per ruptura, arrancada, incendi, abocament, desplaçament indegut, 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 normal ús i 
destinació. 

2. Les fogueres i focs que es duguen a terme en via pública requereixen la preceptiva 
autorització municipal, a excepció de la tradicional Xulla. 

3. Es prohibeix tota acció que enlletgesca, embrute, produesca danys o siga susceptible de 
produir-los als llocs d’ús o servei públic.  

4. Queda prohibit: 



a) Tirar i abandonar en la via pública qualsevol classe de productes i objectes de 
qualsevol índole, que puguen deteriorar l’aspecte de la neteja de la població. Els residus 
sòlids de xicotet format com papers, embolcalls o semblants han de dipositar-se a les 
papereres, i on no n'hi haja, als contenidors de residus sòlids urbans. 
b) Tirar al sòl qualsevol classe de deixalla des dels vehicles, ja estiguen en marxa o 
aturats. 
c) Realitzar necessitats fisiològiques a la via pública. 
d) Abocar l’aigua procedent dels aparells d’aire condicionat a la via pública, com també 
de piscines, reg o desguassos. 
e) Les activitats domèstiques com ara l'agranada de terrasses i balcons, la neteja o la 
sacsejada de peces de roba o altres elements en general, cap a la via pública. Respecte 
del reg de tests, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança municipal de neteja viària 
d’aquest Ajuntament. 
f) La col·locació a la via pública de tests, jardineres, taules, cadires, envelats i vetlladors 
en el cas que impedesca la circulació dels vianants, i sense que tinguen l'autorització 
municipal. 
g) Cobrir amb cartells, anuncis, etc. les nomenclatures dels carrers i places, la 
numeració de les cases, fanals, senyals de circulació i qualsevol tipus de mobiliari urbà. 
h) Buidar, abocar i dipositar qualsevol classe de materials residuals tant a la calçada 
com a les voreres, escocells, solars sense edificar, a la séquia Major i a la xarxa del 
clavegueram. S’hi exceptuen els casos en què, per causes d’emergència, així ho 
autoritze i ordene l’Alcaldia. 
i) La neteja dels animals a la via pública. 
j) Pujar als bancs destinats a seure. 
k) Obstruir l’accés als portals veïnals o l’entrada a garatges públics o privats de manera 
que n'impedesca la normal utilització. 
l) Tocar el timbre indiscriminadament als portals d’edificis de manera que s’impedesca 
el descans. 

5. En qualsevol cas, les persones responsables de les infraccions mencionades en aquest 
article estan obligades a la neteja o reparació de tots els danys causats. L’Ajuntament 
pot netejar o reparar de forma subsidiària i repercutir el cost en els responsables, sense 
perjudici de les sancions corresponents. 

6. Els usuaris i les usuàries en general, incloses les activitats de serveis que s'efectuen al 
nucli urbà, han de dipositar els fems en les condicions i als llocs que determine 
l’Ajuntament entre les 20.00 hores i les 23.00 hores. Les nits del 24 i 31 de desembre no 
es presta servei de recollida del fem. Els fems s'han de dipositar en bosses perfectament 
tancades i s’han de dipositar en l’interior del contenidor, evitant que desborden i 
l’acumulació de residus a voltant del contenidor. Una vegada utilitzat el contenidor, 
s’ha de tancar la tapa. 

7. Les usuàries i els usuaris poden dipositar el fem selectiu als contenidors específics 
durant tot el dia (horari lliure) sempre que no s’altere el benestar del veïnat. No es pot 
dipositar el fem selectiu al costat dels contenidors, sinó que s'ha d'introduir-hi sempre. 
Es prohibeix dipositar un altre tipus de residu que no siga l’indicat en cada cas. 
 



8. L’Ajuntament realitzarà campanyes periòdiques d’informació de residus sòlids 
voluminosos. 

Article 16. Pintades 

1. Es prohibeixen les pintades, els escrits, les inscripcions i els grafismes en qualssevol 
béns, públics o privats, protegits per aquesta Ordenança, incloses les calçades, voreres, 
murs i façanes, arbres, tanques permanents o provisionals, fanals i senyals, instal·lacions 
en general i vehicles municipals, a excepció dels murals artístics que es realitzen amb 
autorització del propietari i, en tot cas, amb autorització municipal. 

2. Els agents de l’autoritat poden retirar o intervenir els materials emprats quan les 
pintades i les inscripcions es realitzen sense la preceptiva autorització municipal. 

3. Quan amb motiu d’activitats lúdiques o esportives autoritzades es produesca un 
deslluïment per pintades en qualsevol espai públic o element existent a la via pública, 
les persones responsables de les pintades estan obligades a restablir l’estat original del 
bé o dels béns afectats. 

4. En qualsevol cas, estan obligades a la neteja de les pintades, escrits, inscripcions i 
grafismes realitzats sense autorització. L’Ajuntament pot netejar-los de forma 
subsidiària i repercutir el cost en les persones responsables, sense perjudici de les 
sancions corresponents. 

Article 17. Arbres i plantes 

Es prohibeix talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar 
l'escorça, abocar-hi qualsevol classe de líquids, tot i que no siguen perjudicials, i tirar o 
escampar fems, runes i residus a les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats a 
la via pública o a parcs i jardins.  

Article 18. Jardins i parcs 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes estan obligats a respectar la senyalització existent als 
jardins i parcs. 

2. Les persones visitants dels jardins i parcs de la ciutat han de respectar les plantes i les 
instal·lacions complementàries, evitar qualsevol classe de desperfectes i brutícies i 
atendre les indicacions contingudes en els rètols i avisos, i les que formulen els agents 
de la Policia Local. 

3. Està totalment prohibit: 

a) Pujar als arbres, talar arbres o arbustos, sacsar-los, tallar les branques, fulles, flors o 
fruits, danyar-los o rascar-ne l'escorça i tirar qualsevol classe de líquids, fins i tot si no 
són perjudicials, al voltant de l’arbre i tirar-hi deixalles o residus. 

b) Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o a les branques dels arbres. 



c) Dipositar o tirar material o objectes de qualsevol naturalesa (runes, electrodomèstics, 
residus de jardineria i altres materials). 

d) Extraure molsa, mates, pedres, arena, plantes o productes anàlegs. 

e) Caçar, matar o maltractar ocells o altres animals. 

f) Tirar papers o deixalles fora de les papereres instal·lades i embrutar de qualsevol 
manera els recintes. 

g) Encendre o mantenir foc. 

h) El joc amb balons i pilotes als espais públics, si hi ha perjudici a tercers o danys en 
els béns d’ús públic. 

i) No està permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb patins, monopatins o 
semblants fora de les àrees destinades a l'efecte. 

j) La utilització de les conegudes popularment com minimotos per les vies públiques. 

k) Encadenar ciclomotors als elements del mobiliari urbà. Les bicicletes poden 
encadenar-se al mobiliari urbà llevat que hi haja suports habilitats a l'efecte i sempre 
que no s'hi produesquen danys o molèsties. 

Article 19. Jocs infantils 

Els jocs infantils estan destinats exclusivament als xiquets i les xiquetes. Són infracció 
tots els actes que comporten un mal ús dels jocs o que generen brutícia o danys, i en 
particular: 

1. L’ús de jocs que poden ocasionar danys o molèsties a altres persones. 

2. L’ús diferent de l’establit que comporte o puga comportar un mal ús del joc o danyar-
lo. 
3. Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs. 

Article 20. Papereres i contenidors 

1. Està prohibida tota manipulació de les papereres i contenidors situats a la via i espais 
públics, moure’ls, arrancar-los, incendiar-los, abocar-los o buidar-ne el contingut al 
terra, fer-hi inscripcions o adherir-hi papers o adhesius, i tot allò que en deteriore 
l'estètica o en dificulte l'ús. 

2. Es prohibeix dipositar petards, cigars, puntes de cigarret o altres matèries enceses a 
les papereres i a la resta de contenidors, qualsevol que en siga la finalitat. 

3. Es prohibeix rebuscar, furgar i extraure elements dipositats en papereres i contenidors 
instal·lats a la via pública. Tot això, en interés de la salubritat pública i la seguretat 
ciutadana. 

Article 21. Fonts i estanys 



Es prohibeix a les fonts públiques i estanys: 

a) Llavar objectes de qualsevol classe. 
b) Llavar-se i banyar-se. 
c) Posar a nadar animals i enterbolir-ne l’aigua. 
d) Deixar jugar els xiquets i les xiquetes, excepte a les fonts i estanys construïts i destinats 
especialment a l’efecte. 
e) Donar beure a animals a les fonts públiques. 
 

Article 22. Prohibició dels envasos de vidre 

Es prohibeix, en general, el consum a la via pública de qualsevol classe de begudes que es 
troben envasades en recipients de vidre i l’ús de gots del mateix material, excepte quan es 
realitze a taules o terrasses instal·lades per establiments degudament autoritzats per 
l’Ajuntament. 

CAPÍTOL V. SOROLLS I ACTIVITATS MOLESTES 

Article 23. Limitacions als sorolls 

Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics, electrònics o d’un 
altre ordre, han d’atenir-se a les normes següents: 

1. En edificis particulars destinats a habitatge o residència dins del nucli urbà: 

No han de transcendir a la via pública ni a la comunitat veïnal, especialment durant les 
hores de descans nocturn. 

2. A locals dins del nucli urbà: 

No pot pertorbar-se la tranquil·litat ciutadana, en especial el descans nocturn, amb veus, 
sons o sorolls produïts pels animals domèstics, aparells i instruments musicals o acústics, 
ràdio, televisió o qualsevol altra font generadora de sorolls o vibracions en tons 
desconsiderats, i cal respectar sempre els usos de la correcta convivència social. 

3. A llocs d’ús públic (carrers, places, jardins, etc.): 

a) No pot pertorbar-se la tranquil·litat ciutadana, en especial el descans nocturn, amb veus 
o mitjançant el funcionament d’elements sonors en tons desconsiderats, i cal respectar 
sempre els usos de la correcta convivència social. 
b) Cal una autorització prèvia municipal per a l’organització de balls, revetlles, rondalles i 
altres actes semblants a llocs públics, i en tot cas aquests actes s'han d'atenir a l’horari 
autoritzat.  
c) El soroll procedent d’obres no pot pertorbar la tranquil·litat ciutadana, i no pot superar 
els límits establits reglamentàriament. 

Queda prohibit disparar qualsevol classe d’articles pirotècnics que puguen produir 
sorolls o incendis sense autorització prèvia de l’Administració municipal. En qualsevol 
cas, la persona sol·licitant és la responsable immediata dels sinistres que s'hi produesquen. 



Només es permet la venda de productes pirotècnics als establiments degudament 
autoritzats.  

4. Sorolls procedents de vehicles de motor: 

a) Tant a la via pública com a l’interior d’edificis públics o privats, ha d’impedir-se que 
l'ús del motor, botzines o altres elements sonors altere la normal tranquil·litat ciutadana, 
tant de dia com de nit. 
b) Les conductores i els conductors i ocupants de vehicles s’han d'abstenir de posar a 
una potència elevada els aparells de so quan circulen o estiguen estacionats. 
c) Quan la intensitat del soroll excedesca els límits autoritzats per les normes de trànsit 
vigents, com també el funcionament continuat del motor innecessàriament, s'imposarà la 
sanció corresponent. 
d) Els conductors i les conductores de vehicles de motor, a excepció dels que serveixen en 
cotxes de les forces i cossos de seguretat, el Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament i 
institucions hospitalàries, s’han d'abstenir de fer ús dels dispositius acústics dels vehicles a 
tot el terme municipal, excepte quan situacions d’urgència o de perill n'aconsellen la 
utilització. 

Article 24. Període de descans nocturn 

El període de descans nocturn s’entén comprés entre les 22.00 hores i les 08.00 hores del 
matí de l’endemà, excepte els dissabtes o vespres de festius, que estarà comprés entre les 
24.00 i les 08.00 hores de l’endemà.  
 
Article 25. Publicitat mitjançant megafonia 

Queda prohibida la publicitat mitjançant megafonia a través d’altaveus o amplificadors 
col·locats a llocs fixos o sobre vehicles, excepte que siga expressament autoritzada per 
l’Ajuntament.  

Article 26. Activitat d’aparcacotxes 

Queda prohibit exercir l’activitat d’aparcacotxes, coneguts vulgarment com gorretes, 
tret que tinguen l’autorització municipal corresponent.  

Article 27. Activitats d’oci no autoritzades amb consum de begudes, productes 
alimentaris o altres substàncies prohibides 

1. Se sancionarà la permanència i la concentració de persones que es troben consumint 
begudes, productes alimentaris o altres substàncies, o realitzant altres activitats que 
alteren la pacífica convivència ciutadana a llocs de trànsit públic o el descans de veïns i 
veïnes, fora dels establiments i espais públics, en les dates i els horaris autoritzats. 

2. 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 del vehicle, excepte 
quan haja d'anar-se'n de manera immediata. Igualment, queda prohibit el funcionament 
d’aparells reproductors de so o imatges portàtils, utilitzats per a ambientar les 
concentracions. 



Article 28. Comprovació de les begudes alcohòliques 
 
No cal recollir mostres de begudes alcohòliques, sinó que és suficient que s’identifique 
amb claredat la beguda que s’està servint o consumint, siga perquè ho aprecia l’agent en 
el moment, i relate amb exactitud com s’observa que se serveix la beguda alcohòlica, 
siga perquè és perfectament identificable, com també per l’olor que desprén, 
perfectament identificable com a beguda alcohòlica.  
 
En l’acta s’han de recollir, sempre que siga possible, les manifestacions de les persones 
que consumeixen les begudes alcohòliques o fins i tot les declaracions de la persona 
titular del local (en el cas que es tracte de sancions per als titulars d’establiments 
públics).  
 

Article 29. Exposició de tests o altres elements que poden comportar perill 

Es prohibeix la col·locació de tests o qualssevol altres objectes que poden comportar riscos 
per als transeünts, en els ampits de les finestres o balcons, quan no tinguen la protecció 
adequada. 

CAPÍTOL VI. DE LES CREMES DE RESTES DE JARDINERIA 

Article 30. Cremes de restes de jardineria al nucli urbà (solars) 

1. Per a la realització d’aquest tipus d’operacions, en tot cas s’ha de sol·licitar per escrit, 
i dirigit a la regidoria competent, l'autorització o el permís corresponent, sense perjudici 
que no s'autoritze; per a l'autorització s'estudiarà qualsevol característica puntual de 
cada sol·licitud, perills o possibles molèsties. 

2. Atesa la poca distància entre immobles, dins del nucli urbà i nuclis concentrats fora 
del nucli urbà, les cremes que es realitzen han de disposar dels mitjans necessaris per a 
una possible extinció per qualsevol motiu, i els mitjans han de ser proporcionals a la 
quantitat. En cap cas es poden arreplegar restes que puguen originar flames de més de 
50 cm, i per a la crema s'han de dipositar en recipients de ferro o anàlegs. 

3. Aquest tipus de cremes han de realitzar-se entre les 6.00 i les 9.00 hores en el període 
comprés entre el dia primer del mes de juliol i l’últim dia del mes de setembre; la resta 
de l’any poden realitzar-se des de l’eixida del sol fins a l’ocàs. 

4. Les restes de la crema no poden quedar-se fumejant o amb brases després de l'horari 
autoritzat, com tampoc no poden realitzar-se aquestes tasques amb condicions 
meteorològiques adverses, com ara vents forts (nivell taronja). 

5. En cap cas es poden realitzar aquestes activitats quan les columnes de fum per l’aire o 
qualsevol altra circumstància vagen directament a immobles pròxims de manera que 
ocasionen les molèsties pròpies de la penetració directa de fums. Com a intenció de 
bona convivència, les persones que realitzen les cremes, en la mesura que siga possible, 



han d'advertir els veïns i veïnes de la intenció i l'horari de realització de les operacions, 
amb l’objectiu de no causar molèsties innecessàries. 

Article 31. Danys a propietats frontereres a parcel·les rústiques 

Sense perjudici de les obligacions que la legislació urbanística estableix als propietaris i 
les propietàries de les parcel·les rústiques que per abandó del cultiu o pel fet de tenir 
solars abandonats limítrofs amb terrenys rústics causen perjudicis a les terres cultivades, 
ja siga perquè escampen llavors, males herbes o per plagues procedents d'aquests solars, 
aquests estan obligats a netejar-los i mantenir-los en les degudes condicions 
higienicosanitàries. 

CAPÍTOL VII. PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA 

Article 32. Pintades i cartells 

1. Es prohibeixen les pintades i la col·locació de cartells, pancartes i semblants, excepte 
als llocs degudament autoritzats i assenyalats a l'efecte, amb l’autorització prèvia 
municipal. 

2. Les pancartes i els cartells han de ser retirats per les persones interessades tan 
prompte com haja caducat el termini per al qual han sigut autoritzats. Si no ho fan així, 
seran retirats pels serveis municipals, i s'imputaran a les persones responsables els 
costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la sanció corresponent. 

3. Queda prohibit fixar cartells, pancartes, pasquins, pintades etc., a façanes d’edificis, 
instal·lacions municipals, l'exterior dels vehicles, contenidors i la resta de mobiliari 
urbà. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o 
qualsevol altra forma de propaganda o publicitat únicament pot efectuar-se als llocs 
autoritzats i amb l’autorització municipal prèvia. 

4. La col·locació de pancartes o cartells a la via pública o als edificis només pot ser 
realitzada amb autorització municipal. En tot cas, l’autorització s'ha de referir a la 
col·locació de cartells, pancartes i elements que no danyen ni embruten la superfície i 
siguen de fàcil extracció, amb el compromís per part de la persona sol·licitant de 
l’autorització de retirar-los en el termini que s’establesca. 

Els cartells col·locats en fanals han d'estar situats a una alçada que no dificulte el pas de 
les persones vianants ni obstaculitze la visibilitat dels conductors i les conductores. En 
tot cas, queda totalment prohibit col·locar cartells al costat dels senyals de circulació. 

5. Les persones responsables de la col·locació són les persones físiques o jurídiques que 
consten com a anunciadors i els autors materials. 

6. En qualsevol cas, les persones responsables estan obligades a la retirada de tots els 
cartells, tanques i elements col·locats sense autorització. L’Ajuntament pot retirar-los de 
forma subsidiària i repercutir-ne el cost en aquestes, sense perjudici de les sancions 
corresponents. 



7. Les pancartes que instal·len les penyes amb motiu de les festes patronals de la ciutat 
han de col·locar-se seguint les normes anteriorment exposades, i poden romandre 
instal·lades des d’una setmana abans de les festes fins a una setmana després que hagen 
acabat. 

8. Es prohibeix qualsevol classe de pintades a la via pública, tant sobre elements 
estructurals, calçades, voreres, mobiliari urbà i sobre murs i façanes, tant de titularitat 
pública com privada. 

9. S’exceptuen les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre tanques dels 
solars, per a les quals cal l’autorització prèvia corresponent. 

Article 33. Fulls de mà 

1. Es prohibeix escampar i tirar qualsevol classe de fulls de mà i materials semblants. 
Els serveis municipals netejaran la part de l’espai urbà que s’haja vist afectada per la 
distribució de fulls de mà o semblants, i imputaran a les persones responsables o, si no 
n’hi ha, a l’empresa o l'entitat anunciada en aquests el cost corresponent als serveis 
prestats, sense perjudici de la sanció corresponent. 
 
2. Queda prohibida la col·locació de fulls de mà, amb fins publicitaris, als vehicles 
estacionats. 

3. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no poden deixar propaganda fora 
del recinte de la porteria dels edificis, i han de respectar en qualsevol cas el que preveu 
l’Ordenança municipal sobre publicitat comercial directa a les bústies. 

Article 34. Característiques especials i intervencions específiques 

A aquelles activitats que, per les seues característiques especials per al 
desenvolupament de la seua comesa utilitzen la via pública o s’hi anuncien, se’ls pot 
obligar a dipositar una fiança que garantesca la responsabilitat derivada del 
deteriorament de la via pública, com també la neteja. 

En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents i les agents de l’autoritat han 
de retirar i intervenir cautelarment els materials emprats. 

Igualment, han de comminar personalment la persona infractora perquè retire el material 
i repare els danys efectuats per la col·locació, sense perjudici de les sancions que 
corresponga imposar per la infracció comesa. 

Article 35 

Es prohibeix la realització d’activitats i la prestació de serveis en l’espai públic no 
autoritzats com ara jocs que impliquen apostes, tarot, col·locació de trens, músics, guies 
de carrers, mims, tatuatges, promoció de negocis, publicitat o altres que requeresquen 
autorització municipal. 



En aquest cas les agents i els agents de l’autoritat han d'intervenir de manera cautelar els 
mitjans emprats, com també els guanys obtinguts per aquestes conductes. 

CAPÍTOL VIII. DE LA TINENÇA I LA PROTECCIÓ D’ANIMALS DE 
COMPANYIA 

Article 36. Animals de companyia 

1. Són animals de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure 
amb persones, amb fins educatius, socials o lúdics, sense ànim lucratiu. 

2. Aquestes disposicions són aplicables a artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i 
mamífers de companyia. 

3. Especialment, és aplicable a les subespècies i varietats de gossos i gats. 

4. Amb caràcter general, s’autoritza la tinença d’animals de companyia a domicilis 
particulars, sempre que les circumstàncies de l’allotjament en l’aspecte higiènic ho 
permeten i que no es produesquen situacions de perill o incomoditat per a veïns o veïnes 
o per a altres persones en general, o per al mateix animal. 

5. Quan es decidesca que no és tolerable l’estada d’animals en un habitatge o local, els 
amos d’aquests han de desallotjar-los. 

6. La tinença d’animals salvatges queda prohibida. 

7. En el supòsit de la tinença d’espècies protegides o d’animals no domèstics sense els 
documents que ho autoritzen, l’autoritat municipal pot decretar-ne el decomís. 

8. Els animals que hagen causat lesions a les persones o altres animals, com també tots 
aquells sospitosos de patir malalties contagioses, han de ser sotmesos immediatament i 
durant deu dies a control veterinari. El compliment d’aquest precepte recau tant sobre el 
propietari o propietària com sobre qualsevol persona que, en absència dels anteriors, 
tinga coneixement dels fets. Les despeses que ocasionen el control dels animals i la 
possible retenció han de ser assumides pels propietaris o les propietàries. Aquells 
animals que patesquen malalties contagioses, cròniques i incurables a les persones han 
de ser sacrificats pels procediments adequats 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, ha de comunicar-ho a l’autoritat, a fi d’anunciar la 
troballa per al públic coneixement. Si transcorreguts 15 dies des de l’inici de la 
publicació cap persona propietària no el reclama, serà la que el va trobar qui puga 
disposar de l’animal com de la seua propietat. Si per alguna causa especial l’antiga 
persona propietària el reconeix i el troba amb el nou amo o ama, aquest té l’obligació de 
donar-li'l i pot cobrar-li, en concepte de dietes i recer, la quantitat que en dret 
corresponga.  

Article 37. Cens i targeta sanitària 



1. Els propietaris de gossos estan obligats a censar-los en el servei municipal 
corresponent, com també de proveir-se de la targeta sanitària canina i de la xapa 
d’identificació numerada en complir els tres mesos d’edat, i identificar-los en el 
Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA), dependent de la 
Generalitat Valenciana, xapa que pot obtenir-se durant els dies de vacunació antiràbica 
obligatòria o a través dels veterinaris i veterinàries que vacunen l’animal. 

2. Els animals han de portar la identificació censal de forma permanent. El mètode de 
marcatge depén de l’espècie de què es tracte i és determinat reglamentàriament; els 
amos estan obligats a inscriure’ls en els serveis esmentats. El mètode de marcatge ha de 
ser indeleble. Els qui venguen o cedesquen algun animal, o canvien de domicili, estan 
obligats a comunicar-ho a la regidoria competent, dins del termini d’un mes, indicant el 
nom i l'adreça del nou posseïdor, amb referència expressa al seu número d’identificació 
censal. Han de comunicar també la mort de l’animal, quan es produesca. 

Article 38. Vacunació 

Periòdicament han de ser vacunats els gossos en les dates fixades a l'efecte, i cal fer 
constar la data de compliment d’aquesta obligació en la targeta de control sanitari. En 
els casos de declaració d’epizoòties, els amos dels gossos han de complir les 
disposicions preventives que dicten les autoritats competents, com també les 
prescripcions que ordene l’Alcaldia. L’autoritat municipal ha de disposar, amb un 
informe previ veterinari, el sacrifici sense cap indemnització dels gossos que s'haja 
diagnosticat que tenen la ràbia. 

Article 39. Altres obligacions 

Les persones propietàries o tenidores d’animals de l’espècie canina amb més de tres 
mesos d’edat de les races catalogades com a potencialment perilloses, encreuaments 
d'aquestes o amb altres races de tipologia semblant, o amb més de 20 kg de pes i totes o 
la majoria de les característiques descrites en l’annex II del Reial decret 287/2002, de 2 
de març, com també gossos ensinistrats per a l’atac, han de formalitzar la inscripció en 
el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos i obtenir la preceptiva 
llicència administrativa per a la seua tinença. 
 
Igualment, han de sol·licitar autorització administrativa prèvia les persones propietàries 
i tenidores de rèptils que superen els dos quilos de pes actual o en estat adult, artròpodes 
i peixos susceptibles d’inocular verí que requeresca l'hospitalització de la persona 
agredida i mamífers de la fauna salvatge que superen els deu quilos de pes en estat 
adult. 
 
Les persones propietàries i tenidores de gossos que hagen mossegat algú estan obligats a 
facilitar les dades corresponents de l’animal agressor, tant a la persona agredida o als 
representants legals d'aquesta, com a les autoritats competents que ho sol·liciten. A 
petició de la persona propietària i sota el control veterinari, l’observació antiràbica dels 
gossos agressors pot fer-se en el domicili del propietari, sempre que el gos estiga 
vacunat contra la ràbia i inclòs en el cens caní de l’any en curs. 



Article 40. Gossos de vigilància 

1. Les persones que utilitzen gossos per a la vigilància d’obres, o qualsevol espai o 
recinte tancat, els han de procurar aliment, allotjament i les atencions adequades, a més, 
no poden estar permanentment lligats i, en el cas que estiguen subjectes, el mitjà de 
subjecció ha de permetre la llibertat de moviments de l'animal. Així mateix, han de 
figurar inscrits en el cens de gossos. 

2. Els gossos guardians han d’estar sota la vigilància dels seus amos i ames o persones 
responsables i, en tot cas, en recintes on no puguen causar danys a persones o coses ni 
espantar les persones vianants, i s’ha d’advertir en un lloc visible de l’existència del gos 
guardià. 

Article 41. A la via pública 

1. A les vies públiques i a la resta de llocs d’ús públic, els animals han d’anar sempre 
acompanyats pels seus propietaris o propietàries o per una persona autoritzada pel 
propietari o propietària que es faça responsable. La persona acompanyant de l’animal ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè no puga ocasionar molèsties o danys a 
persones o béns. 

2. A les vies públiques i llocs d’ús públic, els gossos han d'anar proveïts de corretja o 
cadena i collar amb la identificació censal i la de l’animal. Han de circular amb boç tots 
els gossos la perillositat dels quals haja estat constatada per la seua naturalesa o les 
seues característiques, i els especificats en la normativa sobre tinença d’animals 
potencialment perillosos.  

3. Els gossos no poden accedir a les zones enjardinades, parcs i zones de jocs infantils, 
excepte aquells llocs especialment dedicats i senyalitzats per l’Ajuntament amb aquest 
fi. Es considera zona de jocs infantils la superfície ocupada pel mobiliari urbà dels jocs i 
una zona d’influència constituïda per una franja de 5 metres d’amplària que envolte 
aquesta superfície, la qual ha d'estar senyalitzada. 

4. Les persones responsables dels de gossos han d’anar proveïdes, com a mínim, d'una 
bossa de plàstic, de les que s’utilitzen per a la recollida d’excrements, i han d’acreditar 
que la porten a requeriment de la Policia Local. 

5. Està prohibit donar aliments a qualsevol tipus d’animal a la via pública, o a les zones 
de domini públic. 

Article 42. Gossos abandonats 

Es considera gos abandonat aquell que no té amo o ama ni domicili conegut, ni està 
censat, o aquell que circule sense ser conduït per una persona al terme municipal de 
Vila-real. No té, no obstant això, consideració de gos abandonat aquell que camina al 
costat del seu amo, encara que circumstancialment no siga conduït subjecte per corretja 
o cadena, si circula amb collar i xapa d’identificació numerada.  

Article 43. Prohibicions en relació amb els animals de companyia 



Queda expressament prohibida: 

1. L’entrada a locals d’espectacles esportius i culturals, àrees recreatives, i d’esplai per a 
persones majors, xiquets i xiquetes. 

2. La circulació o permanència en piscines públiques. 

3. L’entrada a locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o 
manipulació d’aliments. 

4. Les persones que conduesquen animals de companyia han d’impedir que aquests 
dipositen les seues dejeccions a les voreres, carrers, passejos, jardins i, en general, 
qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants o jocs infantils. Les persones propietàries o 
responsables dels animals han de recollir els excrements sòlids que aquests dipositen a 
la via pública. 

5. Maltractar o abandonar els animals. 

6. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista sanitari i no 
subministrar-los l'alimentació necessària. 

7. La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres 
activitats que impliquen crueltat o maltractament; que poden ocasionar-los la mort o 
patiments, o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris.  

8. Els veïns i veïnes, des de les 22 hores fins a les 8 hores, no han de deixar als patis, 
terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts o tancats, animals que amb els seus 
sons, crits o cants destorben el descans dels veïns. 

A qualsevol hora han de ser retirats pels seus propietaris, propietàries o persones 
encarregades quan, de manera evident, ocasionen molèsties als altres ocupants de 
l’edifici o dels edificis veïns. 

Article 44. Molèsties al veïnat 

Les persones propietàries d’animals que, per qualsevol circumstància i d’una manera 
freqüent, produeixen molèsties al veïnat i no prenen les mesures oportunes per a evitar-
ho, seran sancionades i, en cas de reincidència, els animals poden ser-los confiscats per 
l’autoritat.  

CAPÍTOL IX. DE LES PENYES 
 
Article 45. Definició de penya  

A l’efecte d’aquesta Ordenança, s’entén com a penya, qualsevol local ubicat 
normalment al nucli urbà, principalment a baixos, cotxeres, cases antigues i altres 
edificacions semblants, on es reunesquen diverses persones, generalment amb motiu de 
les festes patronals, principalment amb fins ociosos, culturals, recreatius o 
gastronòmics, sense ànim de lucre, a qualsevol hora del dia, encara que sobretot a les 
nits. S’estén el concepte de penya a les utilitzades fora del període de festes, 



especialment els caps de setmana. 

 
Article 46. Autorització i inscripció municipal 

1. Sense perjudici del dret de reunió a què fan referència la Constitució Espanyola i 
l’article 2 de la Llei orgànica 9/83, les penyes han de ser autoritzades i inscrites en un 
registre municipal. En el cas que els usuaris i usuàries siguen menors d’edat, cal 
l’autorització del pare, la mare o la persona tutora. 

 
2. La inscripció en aquest registre, l’ha de sol·licitar la persona major d’edat presentant: 

a) Sol·licitud de registre, segons model oficial. En la sol·licitud s’ha de fer constar la 
persona responsable de la penya, de la qual s’han de facilitar les dades de contacte. 
b) La llista d’usuàries i usuaris del local, amb autorització paterna, materna o de la 
persona tutota en el cas que siguen menors d’edat. 
c) Contracte d’arrendament en què es permeta aquest ús del local o bé autorització 
expressa del propietari, o, en el cas que la sol·licitud siga de la persona propietària del 
local, escriptura de propietat. 
 
La inscripció en el registre comporta l’autorització del funcionament de la penya, amb 
les limitacions establides en aquesta Ordenança, sense que això implique, de cap 
manera, la concessió de llicència d’activitat. La falta d’inscripció és sancionable d’acord 
amb el que disposa aquesta Ordenança. 
 
Després de la sol·licitud de registre, el personal tècnic municipal ha d’efectuar una visita 
d’inspecció per a acreditar que es compleixen les condicions mínimes exigibles 
d’habitabilitat i seguretat, i ha d’indicar, així mateix, l’aforament del local. 
 
3. Han de complir-se les mesures de seguretat següents: 

a) Els locals no han de contenir materials altament inflamables. 

b) L’aforament màxim és d’una persona per metre quadrat. 
c) Les portes i eixides han de mantenir-se lliures de qualsevol obstacle. 
d) El local ha de reunir les condicions mínimes de seguretat i higiene en relació amb 
l’activitat que s’hi efectue, i com a mínim ha de disposar d’una estructura estable, de 
vàter, aigua potable i electricitat pròpia. 
 
Article 47. Targeta del Registre Municipal de Penyes 

Una vegada registrada la penya, i després que resulte favorable la inspecció indicada en 
l’article anterior, l’Ajuntament expedirà una targeta en què conste el número de registre, 
el nom de la penya, el nom de la persona responsable i la ubicació. 

Aquesta targeta ha de ser exposada en un lloc visible.  
 
Article 48. Molèsties al veïnat 
1. Les persones usuàries de les penyes han d’evitar molèsties als veïns i veïnes. Així 



mateix, han d’evitar concentrar-se en hores nocturnes al carrer, pertorbant el descans del 
veïnat. 
2. A l’efecte anterior es considera que es causen molèsties al veïnat o que es pertorba el 
descans nocturn quan el nivell acústic perceptible als habitatges limítrofs o pròxims siga 
superior als decibels establits com a màxims en la normativa relativa a la protecció 
contra la contaminació acústica. 
3. Cal deixar pas lliure a les voreres situades davant l’immoble i als voltants per a deixar 
pas a les persones vianants, i cal evitar d’envair la calçada. 
 
Article 49. Penyes en festes patronals 
Durant la celebració de les festes patronals de Sant Pasqual i per a les de la Mare de 
Déu de Gràcia, i a fi de no produir molèsties a veïns i veïnes, per a mantenir en 
condicions de salubritat i seguretat els llocs de reunió i la via pública, i perquè, en 
definitiva, les festes es desenvolupen en perfecta convivència i sense cap d’incident, 
s’han de respectar, a més de les contingudes en aquest capítol, les normes següents: 

1. Queda prohibida la venda i l’expedició de begudes alcohòliques a menors.  

2. Ha de mantenir-se neta la via pública a la zona d’influència dels locals. En aquest 
sentit estan obligats a disposar d’un recipient visible per a dipositar els gots i la resta 
d’objectes d’un sol ús a la porta del local, sense que produesca molèsties a la via pública 
i que es puga netejar fàcilment.  

3. Els aparells de megafonia, i en general, tots els aparells susceptibles de produir 
sorolls, han de deixar de funcionar a les 4.30 hores de la matinada, els divendres, 
dissabtes i el dia de la Xulla i a les 2 hores de la matinada la resta de dies. A aquestes 
hores també han de cessar les activitats musicals que s’hi organitzen.  

4. En qualsevol cas, no es permet la ubicació a l’exterior dels locals d’aparells de 
megafonia, reproductors de so o qualsevol altre aparell susceptible de produir un nivell 
sonor superior a l’ordinari. Exceptuant la celebració de balls, revetlles o altres actes 
semblants autoritzats per l’Ajuntament. 

Article 50. Horari de les penyes fora del període comprés per les festes patronals 

Els aparells de megafonia, i en general, tots els aparells susceptibles de produir sorolls, 
han de deixar de funcionar a la una de la matinada, els divendres, dissabtes i el dia 
anterior als dies festius i a les 23.30 hores la resta de dies. No obstant això, abans 
d’aquests límits horaris, en cap cas es poden superar els decibels màxims establits 
legalment. 

Article 51. Responsabilitat d’aquest capítol 

Són responsables: 

1r. La persona que figure com a responsable en el Registre, llevat que la persona que 
cause la pertorbació estiga identificada, i en aquest cas la responsabilitat ha de recaure 
sobre aquesta. 



2n. En cas d’incompliment de l’obligació del registre són responsables els titulars de 
l’immoble.  

3r. En el cas que es tracte de persones menors d’edat, en són responsables el pare, la 
mare o la persona tutora. 

Article 52. Adopció de mesures provisionals 

Quan de l’informe de la inspecció se’n derive l’existència d’un perill greu de 
pertorbació de la tranquil·litat o seguretat per l’emissió de sorolls o la producció de 
vibracions, l’autoritat municipal o els agents poden acordar cautelarment l’adopció de 
mesures de caràcter provisional que resulten necessàries per a assegurar l’eficàcia de la 
resolució que puga recaure i el bon fi del procediment. 

Article 53. Mesures provisionals 

1. Amb independència de la instrucció de l’expedient sancionador que corresponga, en 
aquells supòsits en què es detecten o denuncien situacions en què concórreguen alguna 
o algunes de les circumstàncies assenyalades en aquest article, poden adoptar-se les 
mesures provisionals següents: 

a) Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l’acció 
productora de la pertorbació. 

b) Paralització de l’activitat musical o, si escau, precinte immediat dels aparells 
productors o reproductors de música. 

c) Suspensió temporal de l’activitat. 

d) Restricció temporal d’horaris de funcionament. 

2. Les mesures provisionals expressades en els punts a), b) c) i d) de l’apartat anterior 
poden adoptar-se sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents: 

a) Quan la font pertorbadora origine nivells de recepció, en persones limítrofs o 
persones veïnes pròximes superiors en 6 dB(A) als nivells establits legalment o bé 
produesca molèsties manifestes als limítrofs o veïns pròxims. 

b) Quan a l’espai interior o exterior pertanyent a un local es produesquen càntics, veus o 
altercats sense que la persona titular o encarregada del local adopte les mesures 
necessàries per a evitar-ho. 

c) Qualsevol manipulació, canvi o alteració dels precintes o ajustaments en els 
limitadors de so o en els aparells, mecanismes, mitjans o sistemes del tarat dels aparells 
emissors productors o reproductors de música i en les condicions de funcionament. 

d) Que la persona haja sigut sancionada anteriorment per infraccions greus o molt greus 
per raó d’expedient sancionador. 

3. Competència per a adoptar-les: 

a) Les mesures provisionals previstes, les ha d’adoptar l’Alcaldia o la regidoria 
delegada a la vista dels informes emesos al respecte, llevat que el soroll procedent 
d’aparells productors i reproductors de música originen en persones limítrofs o veïnes 



pròximes nivells de recepció superiors en 6 dB(A) als nivells establits legalment, o es 
detecte qualsevol manipulació, canvi o alteració dels precintes o ajustaments en els 
limitadors de so o en els aparells, mecanismes, mitjans o sistemes del tarat dels aparells 
emissors productors o reproductors de música i en les condicions de funcionament, 
supòsits en els quals les mesures cautelars previstes en els punts a) i b) de l’apartat 1 
d’aquest article les adoptarà la mateixa Policia Local i seran de caràcter immediat. 

b) En el supòsit que es produesquen els fets descrits en l’apartat 2. b), la Policia Local 
suspendrà temporalment l’activitat de manera immediata, en els casos en què es 
produesquen desordres que alteren la tranquil·litat ciutadana. En aquest supòsit, 
l’establiment pot iniciar la seua activitat l’endemà, amb independència de les 
responsabilitats administratives o penals que corresponguen. 

c) Quan no haja sigut l’Alcaldia o la regidoria delegada qui haja adoptat les mesures 
cautelars, aquestes han de ratificar-les o alçar-les en el termini màxim de 15 dies. 

4. En el cas que la Policia Local observe que el local presenta instal·lacions o realitza 
activitats que excedeixen de les pròpies d’una penya, o el nivell d’impacte pels sorolls 
transmesos a les edificacions destinades a residència limítrofes o pròximes, supera els 
límits imposats per la normativa vigent, n’ha de donar compte amb caràcter immediat a 
l’autoritat municipal perquè adopte les mesures oportunes, entre aquestes, si escau, el 
precinte de les instal·lacions causants de les molèsties, la qual cosa s’ha de reflectir en 
l’acta estesa a l’efecte, i es mantindrà en vigor fins que la instal·lació siga desmantellada 
o s’esmenen els defectes tècnics o administratius que han provocat que es precinte. 

CAPÍTOL X. SISTEMES D’ALARMA 

Article 54. Mesures en la instal·lació 

Tota persona física o jurídica que instal·le sistemes de seguretat (alarmes), tant en béns 
immobles com mobles, que puguen produir molèsties als veïns i veïnes pel seu 
funcionament normal o anormal, han d’adoptar totes les mesures necessàries per a 
mantenir el funcionament normal del sistema de seguretat. 

Article 55. Control dels sistemes d’alarma 

1. La Policia Local pot utilitzar els mitjans necessaris per a interrompre el sistema 
d’alarma en cas de funcionament anormal d’aquest, sense perjudici de sol·licitar 
prèviament autorització judicial. 

2. Si no es troba o no compareix cap persona responsable al domicili o establiment on 
s’ha connectat l’alarma, es denunciarà la persona titular pel fet de no adoptar totes les 
mesures necessàries per a mantenir el funcionament normal del sistema de seguretat i 
evitar molèsties a la resta de veïnes i veïns. 

3. En aquells casos en què les alarmes instal·lades en vehicles estiguen funcionant per 
un temps superior a 5 minuts, l’autoritat municipal, valorant la gravetat de la 
pertorbació, els límits sonors establits, la impossibilitat de desconnexió de l’alarma i el 



perjudici a la tranquil·litat pública, pot arribar a retirar, sense costos, els vehicles als 
dipòsits municipals habilitats a l’efecte.  

CAPÍTOL XI. EL SERVEI URBÀ DE TRANSPORT AMB AUTOMÒBILS 
LLEUGERS 

Article 56 

1. Els usuaris i usuàries del servei del taxi tenen dret a utilitzar el servei d’acord amb les 
condicions estipulades en la reglamentació específica. Les persones professionals del 
taxi no poden negar-se a prestar servei sense que hi haja una causa que així ho 
justifique. El recorregut ha de ser el que assenyale l’usuari o usuària. Si no n’assenyala 
cap, ha de ser el de durada més curta.  

2. L’interior del vehicle ha d’estar preparat perquè el passatge vaja amb comoditat. El 
conductor o conductora no es pot negar a acceptar els embalums i les maletes que 
puguen cabre en el maleter i portaequipatges del vehicle. Sempre ha de tenir un tracte 
correcte amb la persona usuària.  

3. L’acceptació de gossos i animals per part dels conductors i conductores és 
discrecional, excepte els gossos guia, els quals han de ser acceptats en qualsevol dels 
casos.  

4. Les persones demandants han d’utilitzar el servei del taxi preferentment a les parades 
o mitjançant un avís telefònic. En finalitzar el servei, es procurarà que el punt de parada 
siga en un lloc que no destorbe el trànsit dels vehicles ni el pas de les persones vianants.  

5. Es considera que és causa justa perquè la persona conductora es negue a efectuar el 
servei: 

a) Ser requerits per individus perseguits per la Policia. 

b) Ser sol·licitat per a transportar un nombre de persones superior al de les places 
autoritzades per al vehicle. 

c) Quan qualsevol dels viatgers es trobe en estat de manifesta embriaguesa o intoxicació 
per drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques, excepte en els casos de perill 
greu o imminent per a la seua vida o integritat física. 

d) Quan la naturalesa o el caràcter dels embalums, equipatges o animals de què siguen 
portadors, puguen deteriorar l’interior del vehicle o causar-hi danys. 

e) Quan siga requerit per a prestar el servei per vies intransitables, que oferesquen perill 
per a la seguretat i la integritat tant de les persones conductores i ocupants com del 
vehicle. 

En tot cas, els conductors i conductores han de justificar la negativa a realitzar un servei 
davant d’un agent o una agent de l’autoritat. 



CAPÍTOL XII. MEDIACIÓ 

Article 57. Servei de mediació per a la resolució de conflictes 

1. L’Ajuntament de Vila-real ha de promoure especialment la mediació en els conflictes 
ciutadans com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada. 

2. La Unitat de Mediació de la Policia Local de Vila-real, en qualitat de terceres 
persones neutrals, imparcials i professionals en la resolució de conflictes, ha de 
mitjançar en aquells conflictes relacionats amb la convivència ciutadana, sempre a 
petició de les parts. 

La Unitat de Mediació pot desestimar un procés de mediació, atenent a circumstàncies 
concretes i raonades. 

3. La mediació no és substitutiva del pagament de la multa o la sanció corresponent.  

CAPÍTOL XIII. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

Article 58. Inici del procediment 

Per a l’exercici de la potestat sancionadora són de plena aplicació els expedients 
sancionadors que s’instruesquen per infraccions a aquesta Ordenança, les normes 
procedimentals contingudes en la Llei 30/92, de 26 de novembre, del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, i el Reglament per a 
l’exercici de la potestat sancionadora aprovat pel RD 1393/93, de 4 d’agost. 

El procediment sancionador pot iniciar-lo d’ofici l’Administració municipal per raó de 
la funció de policia, inspectora o de comprovació pròpia de la seua competència, o bé a 
instància de part, mitjançant presentació de la corresponent denúncia, la qual ha 
d’expressar la identitat de la persona o les persones que la presenten, el relat dels fets 
que presumiblement poden constituir infracció administrativa i la data en què s’ha 
comés i, quan siga possible, la identificació dels presumptes responsables. 

Article 59. Infraccions 

Les accions o omissions als preceptes d’aquesta Ordenança constitueixen infraccions 
administratives i s’han de sancionar després de la instrucció prèvia de l’expedient i 
d’acord amb el procediment legalment establit. Iniciat el procediment, l’òrgan 
administratiu competent, d’ofici o a instància de part, pot adoptar les mesures cautelars 
o provisionals que estime convenients per tal d’evitar el manteniment dels efectes de les 
infraccions o assegurar l’eficàcia de la resolució que puga recaure en l’expedient. 

Article 60. Classificació de les infraccions 

Per a determinar la naturalesa de la infracció, el grau i la quantia de la sanció s’han de 
tenir en compte les circumstàncies següents: 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa i gravetat dels perjudicis causats. 



c) La reincidència per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així haja sigut declarada per resolució ferma. 
Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, les persones infractores han de 
respondre dels costos que originen els seus actes.  
 

Article 61. Sancions 

1. Les infraccions a aquesta Ordenança, excepte previsió legal distinta, s’han de 
sancionar amb una multa que ha de respectar les quanties següents: 

a) Infraccions molt greus, fins a 3.000 euros 
b) Infraccions greus, fins a 1.500 euros 
c) Infraccions lleus, fins a 750 euros 
 

2. En l’annex I, sobre el quadre d’infraccions, es recullen per a cada infracció dues 
quantitats de multes diferents, aquestes corresponen a una quantia mínima i màxima, 
dins de les quals l’òrgan instructor pot determinar la quantia definitiva de la multa, 
atenent, entre altres criteris, els establits en l’article 60 d’aquesta Ordenança. 

3. En el cas que la persona denunciada pague la denúncia dins dels 20 dies naturals 
posteriors a la data de notificació inicial, s’ha d’aplicar la sanció corresponent a la 
quantia menor que figure en l’annex I. Tenint en compte que la denúncia efectuada per 
la Policia Local i notificada en l’acte a la persona denunciada constitueix una actuació 
prèvia d’iniciació del procediment sancionador. 

4. El procediment pot acabar convencionalment, d’acord amb la legislació sobre 
procediment administratiu comú, quan, en qualsevol moment anterior a la resolució, la 
persona interessada i, si escau, son pare, mare o la persona major d’edat tutora, propose 
l’adopció d’alguna mesura consistent en la realització de treballs en benefici de la 
comunitat local i això siga acceptat per l’òrgan local amb atribucions per a resoldre el 
procediment. Aquesta mesura no té caràcter de sanció. 

5. Es consideren treballs en benefici de la comunitat els següents: 

a) Esmenar el dany causat 
b) Condicionar llocs públics: neteja i reconstrucció 
c) Suport en accions de caràcter social 
d) Assistència a cursos de reeducació i conscienciació 
 

Article 62. Competència 

La competència per a imposar sancions correspon a l’Alcaldia, sense perjudici del que 
estableixen altres lleis o normes de rang superior que, per raó de l’import, corresponga a 
altres autoritats o organismes públics. 

Article 63. Responsabilitat 



1. Es consideren responsables de les infraccions els qui per acció o omissió hi hagen 
participat, el propietari o propietària o persona tenidora d’animals o, si escau, la persona 
titular de l’establiment, local o mitjà de transport on es produesquen els fets i, en aquest 
últim supòsit, a més, l’encarregat del transport. 

2. La responsabilitat de naturalesa administrativa prevista en aquest article s’entén sense 
perjudici del que siga exigible en les vies penal i civil. 

Article 64. Reparació de danys 

La imposició de sancions previstes en aquesta Ordenança municipal és compatible amb 
l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada a l’estat originari, com també 
amb la indemnització dels danys i perjudicis causats. 

Disposició addicional primera 

Els preceptes que estableix aquesta Ordenança s’entenen sense perjudici de les 
intervencions que corresponguen a altres organismes de l’Administració en l’esfera de 
les competències respectives. 

Disposició addicional segona 

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional primera de la Llei 7/2002, 
de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació 
acústica, l’autoritat competent per raó de la matèria a què pertanga la font generadora 
del soroll o vibracions pot eximir, amb caràcter temporal, del compliment dels nivells 
de pertorbació màxims fixats en aquesta ordenança en determinats actes de caràcter 
oficial, cultural, festiu, religiós, esportiu i d’altres d’anàlegs, i, en particular, queden 
eximits els actes tradicionals següents: 

1. Els espectacles pirotècnics, sempre que disposen de les autoritzacions o llicències que 
els corresponguen de conformitat amb la normativa sectorial. 

2. En les festes patronals, els actes previstos en el programa oficial.  

3. Els actes propis i tradicionals que se celebren en ocasió de les festivitats tradicionals 
o fires. 

4. Les festes de barri i les de caràcter tradicional, sempre que tinguen autorització 
administrativa. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen, 
contradiguen o resulten incompatibles amb les disposicions d’aquesta Ordenança. 

Disposició final 

Aquesta Ordenança s’ha d’aprovar segons el que preveu l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. Pel que fa a la publicitat, s’ha d’ajustar a 
l’article 70.2 de la Llei i entrarà en vigor quan s’haja publicat completament el text i 
haja transcorregut el termini previst en els articles 56 i 65.2 de la norma legal 
esmentada. 



 

ANNEX I 

QUADRE D’INFRACCIONS 

 

Article 8. Comportament 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

8.1 
  

No observar una conducta adequada, alterant l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles, tumults, 
crits i paraules grolleres. 

  60-120 

        

8.3 
  

Sense causa justificada, sol·licitar per via telefònica o un altre mitjà, la presència o l'auxili d’autoritats públiques 
o ens encarregats de prestar serveis públics. 

  200 - 400 

        

8.4   Manipular senyalització portàtil, tanques o cintes policials.    60 - 120 

    

Article 9. Prohibició de la mendicitat 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

9.1   Exercir la mendicitat dins del terme municipal.    30 - 60 

        

9.3 
  

Exercir la mendicitat dins del terme municipal utilitzant menors d’edat o incapaços, sempre que no constituesca 
infracció penal.    60 - 120 

        

9.4   Utilitzar qualsevol mitjà per a propiciar l’almoina de forma enganyosa (especifiqueu-ho) 60 - 120 

      

9.5 
  

Provocar el vianant amb l’oferta de determinats serveis que no ha requerit, sense llicència administrativa per a 
exercir aquesta activitat. 60 - 120 

    

Article 10. Obligatorietat d’assistència al col·legi 

        

 Art. Qualificació Text Multa 



        

10.1   No vetllar els pares i tutors perquè els xiquets i les xiquetes en edat escolar vagen a escola. 60 - 120 

        

10.2 
  

Tenir coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix al centre escolar, i no informar els agents de 
la Policia Local. 

30 - 60 

        

Article 11. Escolars que no són arreplegats a l’eixida del col·legi 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

11.1 
  

No arreplegar els pares, tutors o els responsables en l'etapa d’escolarització un menor d’entre 3 i 7 anys del 
col·legi després de la finalització de les classes. 

60 - 120 

     

Article 12. Respecte entre els ciutadans 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

12.1 
  

Realitzar qualsevol acció o manifestació contrària al respecte i la consideració entre els ciutadans i les 
ciutadanes, o conducta que comporte maltractament físic o psíquic a les persones. 

60 – 120 

    

    

Article 13. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i la demanda de serveis sexuals 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

13.1   Sol·licitar, oferir, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.      60 – 120 

        

13.2 
  

Sol·licitar, oferir, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic en 
una zona situada a menys de 200 metres de distància de centres docents o educatius. 

     200 – 400 

        

13.3   Mantenir relacions sexuals mitjançant retribució a l’espai públic.      120 – 240 

        



13.4 
  

Realitzar qualsevol acte d’exhibicionisme o provocació, o la realització d’actes de contingut sexual als espais 
públics del terme municipal.     200 – 400 

      

13.5 
  

Realitzar actituds coactives o d’assetjament sota l’aparença de prostitució que obstaculitzen o impedesquen el 
lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics.      60 – 120 

    

Article 14. Acampades 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

14   Acampar, sense autorització expressa, al terme municipal de Vila-real.     60 – 120 

    

    

Article 15. Brutícia, danys i alteracions 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

15.1 
  

Realitzar qualsevol actuació sobre els béns protegits per aquesta Ordenança que siga contrària al seu ús o 
destinació o n'implique el deteriorament. 

  60 – 120 

        

15.2   
Realitzar fogueres o focs a la via pública sense autorització municipal. 

   60 – 120 

        

15.3 
  

Realitzar qualsevol acció que enlletgesca, embrute o produesca danys, o siga susceptible de produir-los, als llocs 
d’ús o servei públic.    60 – 120 

        

15.4.a.1 
  

Tirar o abandonar productes o objectes de qualsevol índole, que poden deteriorar l’aspecte de la neteja de la 
població.  60 – 120 

      

15.4.a.2   No dipositar a les papereres els residus sòlids com ara papers, embolcalls o semblants. 60 – 120 

      

15.4.b   Tirar al sòl qualsevol classe de deixalla des dels vehicles, ja estiguen en marxa o parats. 60 – 120 

      

15.4.c   Realitzar necessitats fisiològiques a la via pública. 60 – 120 

      



15.4.d 
  

Abocar l’aigua procedent dels aparells d’aire condicionat a la via pública, com també de piscines, del reg o dels 
desguassos. 60 – 120 

        

15.4.e 
  

Realitzar activitats domèstiques com l'agranada de terrasses i balcons, la neteja o la sacsejada de peces de roba o 
altres elements en general, cap a la via pública. 

30 – 60 

        

15.4.f 
  

Col·locar a la via pública tests, jardineres, taules, cadires, envelats i vetlladors que impedesquen la lliure 
circulació dels vianants, i sense autorització municipal. 

 120 – 240 

        

        

15.4.g 
  

Cobrir amb cartells, anuncis, etc. les nomenclatures dels carrers i places, la numeració de les cases, fanals i 
qualsevol tipus de mobiliari urbà. 

60 – 120 

      

15.4.h 

  

Buidar, abocar o dipositar qualsevol classe de materials residuals tant a la calçada com a les voreres, escocells, 
solars sense edificar, la séquia Major i a la xarxa del clavegueram. 

  120 – 240 

      

15.4.i   Realitzar la neteja dels animals a la via pública.    60 – 120 

      

15.4.j   Pujar als bancs destinats a seure. 60 – 120 

      

15.4.k 
  

Obstruir l’accés als portals veïnals o l’entrada a garatges públics o privats de manera que n'impedesca la  normal 
utilització. 60 – 120 

      

15.4.l   Cridar al timbre indiscriminadament als portals d’edificis de manera que s’impedesca el descans. 60 – 120 

        

15.6.1   Dipositar els fems fora de l’horari establit. 60 – 120 

      

15.6.2   
No dipositar el fem en bosses perfectament tancades o no deixar les bosses a l’interior del contenidor. 

60 – 120 

      

15.7.1   Dipositar el fem selectiu fora dels contenidors (especifiqueu-ho). 60 -120 

      

15.7.2   Dipositar als contenidors un altre tipus de residu que no siga l’indicat en cada cas. 60 – 120 

    



Article 16. Pintades 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

16.1   Realitzar pintades, escrits, inscripcions i grafismes en qualssevol béns, públics o privats.   200 – 400 

        

16.4   
No haver netejat les pintades, escrits, inscripcions i grafismes realitzats sense autorització.  

  200 – 400 

    

Article 17. Arbres i plantes 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

17 
  

Talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar l'escorça o abocar qualsevol classe de 
líquids, encara que no siga perjudicial, i tirar o escampar fems, runes i residus al voltant dels arbres, plantes i 
escocells situats a la via pública o a parcs i jardins.   100 – 300 

    

Article 18. Jardins i parcs 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

18.1   No respectar la senyalització existent als jardins i parcs. 60 – 120 

        

18.3.a 
  

Pujar als arbres, danyar o talar arbres o arbustos, tallar branques, fulles, flors o fruits, o tirar-hi qualsevol classe 
de líquid, encara que no siga perjudicial.  100 – 300 

        

18.3.b   Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o a les branques dels arbres.       60 – 120 

      

18.3.c 
  

Dipositar o tirar material o objectes de qualsevol naturalesa (runes, electrodomèstics, residus de jardineria i 
altres materials) a parcs o jardins.   200 – 400 

        

        

18.3.d   Extraure molsa, mates, pedres, arena, plantes o productes anàlegs a parcs o jardins.   60 – 120 

      

18.3.e   Caçar, matar o maltractar ocells o altres animals.  120 – 240 



      

18.3.h   El joc amb balons i pilotes als espais públics, si hi ha perjudici a tercers o danys en els béns d’ús públic. 60 – 120 

      

18.3.i 
  

Realitzar acrobàcies i jocs d’habilitat amb patins, monopatins o semblants fora de les àrees destinades a aquest 
efecte. 60 – 120 

      

18.3.j   Utilitzar minimotos per la via pública.  200 – 300 

      

18.3.k   Encadenar ciclomotors als elements del mobiliari urbà. 60 – 120 

    

Article 19. Jocs infantils 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

19.1   Usar jocs infantils que puguen ocasionar danys o molèstia a altres persones. 60 – 120 

        

19.2   L’ús diferent de l’establit que comporte o puga comportar un mal ús del joc infantil o danyar-lo. 60 -120 

        

19.3   Trencar alguna part del joc infantil, descalçar-los i altres actes anàlegs   120 – 240 

    

Article 20. Papereres i contenidors 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

20.1.1   Produir algun dany a les papereres i contenidors situats a la via i l'espai públics.  120 – 240 

        

20.1.2   Buidar el contingut de papereres i contenidors, o abocar-ne el contingut al terra. 60 – 120 

        

20.2   Dipositar petards, cigars o altres matèries enceses a les papereres i a la resta de contenidors. 120 – 240 

        

20.3   Rebuscar, furgar i extraure elements dipositats en papereres i contenidors instal·lats a la via pública. 60 – 120 

    



Article 21. Fonts i estanys 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

21.a   Llavar objectes de qualsevol classe en fonts i estanys. 60 – 120 

       

21.b   Llavar-se i banyar-se en fonts i estanys. 60 – 120 

       

21.c   Posar a nadar animals i enterbolir l'aigua en fonts i estanys. 60 – 120 

21.e   Donar a beure en fonts públiques a animals. 60 – 120 

21.d   Deixar jugar els xiquets en fonts i estanys. 60 – 120 

    

Article 22. Prohibició dels envasos de vidre 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

22 
  

Consumir en la via pública qualsevol classe de begudes envasades en recipients de vidre i l’ús de gots del mateix 
material. 120 – 240 

    

    

Article 23. Limitacions als sorolls 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

23.1 
  

Transcendir el soroll de manera que supere els decibels permesos legalment procedents d'un habitatge o 
residència a la via pública a la comunitat veïnal. 

60 – 120 

        

23.2 
  

Transcendir el soroll de manera que supere els decibels permesos legalment procedents de locals a la via pública 
en la comunitat veïnal. 60 – 120 

        

23.3.a 
  

Pertorbar la tranquil·litat ciutadana a carrers, places o jardins amb veus o mitjançant el funcionament d’elements 
sonors en tons desconsiderats. 

  120 - 240  

        

23.3.b.1 
  

Organitzar balls, revetlles, rondalles i altres actes semblants en llocs públics, sense autorització prèvia 
municipal.    120 – 240 



      

23.3.b.2   Organitzar balls, revetlles, rondalles i altres actes semblants en llocs públics, i superar l’horari autoritzat.    300 – 600 

      

23.3.b.3   Disparar articles pirotècnics sense autorització municipal.    300 – 600 

      

23.4.a   
Usar el motor, botzines o altres elements sonors alterant la normal tranquil·litat ciutadana. 

   120 – 240 

      

23.4.b   Posar a elevada potència els aparells de so quan circulen o estiguen estacionats.    120 – 240 

      

23.4.d 
  

Fer ús dels dispositius acústics de vehicles de motor al terme municipal, excepte en situacions d’urgència o de 
perill.   120 – 240 

    

Article 25. Publicitat mitjançant megafonia 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

25   Realitzar publicitat mitjançant megafonia a través d’altaveus  120 – 240 

    

Article 26. Activitat d’aparcacotxes 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

26   Exercir l’activitat d’aparcacotxes. 60 – 120 

    

Article 27. Activitats d’oci no autoritzades amb consum de begudes, productes alimentaris o altres substàncies prohibides 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

27.1 

  

La permanència i la concentració de persones que es troben consumint begudes, productes alimentaris o altres 
substàncies, o realitzar 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.  100 – 200 

        



27.2 

  

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 del vehicle, excepte quan vaja a eixir de manera immediata. Igualment 
queda prohibit el funcionament d’aparells reproductors de so o imatges portàtils utilitzats per a ambientar les 
concentracions.  100 – 200 

     

    

Article 29. Exposició de tests o altres elements que poden implicar un perill 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

29   Col·locar tests o altres objectes amb risc per als transeünts sense una protecció adequada. 60 – 120 

    

Article 30. Cremes de restes de jardineria al nucli urbà 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

30.1   Realitzar cremes de restes de jardineria al nucli urbà sense autorització municipal. 100 – 200 

        

30.2.1 
  

Realitzar cremes de restes de jardineria al nucli urbà sense disposar dels mitjans necessaris per a una possible 
extinció. 100 – 200 

        

30.2.2   Arreplegar restes que originen flames de més de 50 cm  60 – 120 

        

30.2.3   No dipositar les restes de jardineria per a la crema en recipients de ferro o anàlegs. 60 – 120 

       

30.3   Realitzar cremes fora de l’horari autoritzat. 60 – 120 

        

30.4 
  

Deixar les restes de la crema fumejant o amb brases, o realitzar la crema amb condicions meteorològiques 
adverses. 60 – 120 

      

30.5 
  

Realitzar cremes quan les columnes de fum arriben als immobles pròxims i ocasionen molèsties per penetració 
directa. 60 – 120 

    

Article 31. Danys a propietats confrontants a parcel·les rústiques 

        



 Art. Qualificació Text Multa 

        

31   No netejar parcel·les rústiques o solars abandonats.  200 – 300 

    

Article 32. Prohibició de la venda ambulant 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

32   Realitzar venda ambulant a la via pública, sense autorització municipal.  120 – 240 

    

Article 33. Prohibició de l’activitat del top manta 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

33 
  

Importar, posseir, utilitzar, oferir, introduir o vendre articles de marques registrades, sense autorització del titular 
de la patent o registre, o qualsevol còpia literària o artística, o un altre format de còpia o plagi, sense autorització 
del titular.  300 – 600 

    

Article 32. Pintades i cartells 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

32.1   Realitzar pintades o la col·locació de cartells, pancartes i semblants, sense autorització municipal.  200 – 400 

        

32.2   No retirar les pancartes i cartells una vegada caducat el termini per al qual han sigut autoritzats.  60 – 120 

        

32.3 
  

Fixar cartells, pancartes, pasquins, pintades etc., a façanes d’edificis, fanals, instal·lacions municipals, l'exterior 
dels vehicles, contenidors i la resta de mobiliari urbà, sense autorització municipal.   200 – 400 

        

        

32.4.1 
  

Col·locar cartells en fanals situats a una alçada que dificulten el pas de vianants o dificulte la visibilitat dels 
conductors. En tot cas, queda totalment prohibit col·locar cartells al costat dels senyals de circulació. 

  200 – 400 

      

32.4.2   Col·locar cartells al costat dels senyals de circulació.   120 – 240 



        

32.8 
  

Realitzar pintades a la via pública, tant sobre elements estructurals, calçades, voreres, mobiliari urbà i sobre 
murs i façanes, tant de titularitat pública com privada   200 – 400 

    

Article 33. Fulls de mà 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

33.1   Escampar i tirar qualsevol classe de fulls de mà i materials semblants a la via pública.  120 – 240 

        

33.2   Col·locar fulls de mà amb fins publicitaris als vehicles estacionats.  120 – 240 

        

33.3   Deixar propaganda fora dels llocs habilitats a l'efecte a la porteria dels edificis. 60 – 120 

    

Article 34 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

34   
Realitzar activitats i prestació de serveis no autoritzats a l’espai públic (especifiqueu-ho). 

60 – 120 

    

Article 36. Animals de companyia 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

36.4.1 
  

La tinença d’animals de companyia a domicilis particulars, sense que les circumstàncies de l’allotjament en 
l’aspecte higiènic ho permeten. 60 – 120 

        

36.4.2 
  

La tinença d’animals de companyia a domicilis particulars que produesquen situacions de perill o incomoditat 
per a veïns o per a altres persones en general, o per al mateix animal. 

100 – 300 

        

36.6   Tenir animals salvatges. 100 – 300 

        



36.9   No comunicar a l’autoritat el fet d’haver arreplegat un animal presumptament abandonat o perdut.  60 – 120 

     

Article 37. Cens i targeta sanitària 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

37.1.1   No inscriure els animals en el Cens Municipal. 60 – 120 

        

37.1.2   
No inscriure els animals en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA) 

60 – 120 

        

37.1.3   No proveir-se de la targeta sanitària canina. 60 – 120 

        

37.2.1   No portar la identificació censal de forma permanent.  60 – 120 

        

37.2.2   
No comunicar a l’Ajuntament la venda, la cessió o el canvi de domicili de l’animal dins del termini. 

60 – 120 

        

37.2.3   No comunicar la mort de l’animal a l’Ajuntament. 60 – 120 

    

    

Article 38. Vacunació 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

38   No haver vacunat els gossos en les dates fixades a l'efecte. 60 – 120 

    

Article 39. Altres obligacions 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

39.1   No haver obtingut la llicència administrativa per a la tinença de races perilloses.  300 – 600 

        

39.2   
No formalitzar la inscripció en el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos.  

 300 – 600 



        

39.3 
  

No haver obtingut autorització administrativa per a rèptils de més de dos quilos de pes actual, o artròpodes i 
peixos susceptibles d’inocular verí. 

 300 – 600 

        

39.4   No facilitar les dades corresponents de l’animal agressor.   300 – 600 

    

    

Article 40. Gossos de vigilància 

        

Art Qualificació Text Multa 

        

40.1   Tenir animals de vigilància sense l’alimentació necessària o en instal·lacions i condicions inadequades. 300 – 600 

        

40.2.1   No tenir sota vigilància els gossos guardians. 200 – 400 

        

40.2.2   No col·locar en lloc ben visible un rètol que advertesca del perill de l’existència d’un gos de vigilància. 200 – 400 

        

40.2.3   Ubicar gossos guardians en recintes que puguen causar danys a persones o coses. 300 – 600 

    

Article 41. A la via pública 

        

Art Qualificació Text Multa 

        

41.1 
  

No adoptar les mesures necessàries perquè els animals no puguen ocasionar molèsties o danys a persones o 
béns.  200 – 300 

        

41.2.1   Circular els animals per la via pública sense que vagen subjectes per una corretja o cadena i collar.  60 – 120 

      

41.2.2   Circular els animals desproveïts de boç en els cassos en què estiguen obligats. 200 – 400 

      

41.3   Accedir amb animals a les zones enjardinades, parcs i zones de jocs infantils. 60 – 120 

        

41.4   No anar proveïts d’una bossa de plàstic per a la recollida dels excrements de l’animal. 60 – 120 



        

41.5   Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública, o a les zones de domini públic. 60 – 120 

    

    

Article 43. Prohibicions en relació amb els animals de companyia 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

43.1 
  

Accedir o permetre l’entrada d’animals de companyia a locals d’espectacles esportius i culturals, àrees 
recreatives, i d’esplai. 120 – 240 

        

43.2   Accedir o permetre la circulació o la permanència d’animals a piscines públiques. 120 – 240 

        

43.3 
  

Accedir o permetre l’entrada d’animals a locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o 
manipulació d’aliments. 120 – 240 

        

43.4   No recollir els excrements sòlids que els animals dipositen a la via pública. 60 – 120 

        

43.5   Maltractar o abandonar els animals.  300 – 600 

        

43.6   Mantenir els animals en instal·lacions indegudes i no subministrar-los l'alimentació necessària. 300 – 600 

        

43.7 
  

Utilitzar animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres activitats que impliquen crueltat 
o maltractament, puguen ocasionar-los la mort, patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals o 
vexatoris.  300 – 600 

        

47.8.1 
  

Deixar animals, des de les 22 hores fins a les 8 hores, a patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts o 
tancats quan amb els seus sons, crits o cants destorben el descans dels veïns. 60 – 120 

        

47.8.2   No retirar l’animal a qualsevol hora del dia, quan de manera evident ocasiona molèsties als veïns. 60 – 120 

    

Article 44. Molèsties al veïnat 

        

Art Qualificació Text Multa 

        



44   
Produir molèsties al veïnat per part dels animals, sense que el propietari prenga mesures per a evitar-ho 

100 – 300 

    

Article 46. Autorització i inscripció municipal de penyes 

        

 Art. Qualificació Text Multa 

        

46.1   No estar la penya inscrita en el Registre Municipal. 100 – 200 

        

46.3.a   Guardar en la penya materials altament inflamables. 200 – 300 

        

46.3.b   
Excedir-se de l’aforament màxim (més d’una persona per metre quadrat) a la penya. 

 100 – 200 

        

46.3.c   No mantenir lliures de qualsevol obstacle les portes i eixides de la penya.  100 – 200 

        

46.s.d   No reunir condicions mínimes de seguretat i higiene, ni WC, aigua potable i electricitat a la penya.  200 – 300 

    

Article 47. Targeta del Registre Municipal de Penyes 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

47   No exposar la targeta del Registre de Penyes en un lloc visible.  60 – 120 

    

    

Article 48. Molèsties al veïnat 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

48.1   Ocasionar els usuaris de les penyes molèsties als veïns o pertorbar el descans del veïnat. 200 – 400 

        

52.3   No deixar pas lliure a les voreres situades davant la penya i al voltant, ni envair la calçada.  120 – 240 

    



Article 49. Penyes en festes patronals 

        

Art Qualificació Text Multa 

        

49.1   Realitzar venda o expedició de begudes alcohòliques a menors en les penyes.  300 – 600 

        

49.2.1   No mantenir neta la via pública a la zona d’influència de les penyes.  120 – 240 

        

49.2.2   No disposar d’un recipient visible per a dipositar gots i la resta d’objectes d’un sol ús a la porta de la penya. 60 – 120 

        

49.3   Utilitzar a les penyes aparells de megafonia susceptibles de produir sorolls i excedir l’horari establit.  200 – 400 

        

49.4 
  

Ubicar a l’exterior de les penyes aparells de megafonia susceptibles de produir un nivell sonor superior a 
l’ordinari.   200 – 400 

    

Article 50. Horari de penyes fora del període comprés per les festes patronals 

        

Art Qualificació Text Multa 

        

50   Usar aparells de megafonia susceptibles de produir sorolls i excedir l’horari establit. 200 – 400 

    

Article 54. Mesures en la instal·lació 

        

Art Qualificació Text Multa 

        

54   Produir molèsties als veïns ocasionats pel funcionament de l’alarma. 120 – 240 

    

Article 56. El servei urbà de transport amb automòbils lleugers 

        

Art. Qualificació Text Multa 

        

56.1   Negar-se a prestar servei sense que hi haja una causa que ho justifique. 100 – 200 



        

56.2.1   No tenir l’interior del vehicle preparat.  60 – 120 

        

56.2.2   Negar-se a acceptar els embalums i les maletes que puguen cabre al maleter i portaequipatges del vehicle.  60 – 120 

        

56.3   No acceptar els gossos guia. 60 – 120 

 

 

 


