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TÍTOL I. - DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL   I. -   FINALITAT   I   OBJECTE,   FONAMENTS   LEGALS,   ÀMBIT 

D'APLICACIÓ     I ACTUACIONS ADMINISTRATIVES 

 

Article 1. - Finalitat i objecte de l'Ordenança 
1. Esta Ordenança té com a finalitat preservar l'espai públic com a lloc de convivència i 

civisme, en el que totes les persones puguen desenrotllar en llibertat les seues 
activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als 
drets dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i 
religioses i de formes de vida diverses existents en el Municipi de La  Llosa de Ranes. 

2. Així mateix   esta   Ordenança   té   com   a objecte   la   prevenció   de   qualssevol   
actuacions pertorbadores  de  la  convivència  ciutadana  i  la  protecció,  tant   dels  
béns  públics  de titularitat  municipal  com  de  les  instal•lacions  i  elements  que  
formen  part  del  patrimoni urbanístic i arquitectònic del Municipi de La Llosa de Ranes 
enfront de les agressions, alteracions i/o  usos  indeguts  de  que  puguen  ser  objecte,  
la  sanció  de  les  conductes  incíviques  i  la reparació dels danys causats. 

3. És també objecte d'esta Ordenança establir normes que afavorisquen el normal 
desenrotllament de la convivència ciutadana, el bon ús i gaudi dels béns d'ús públic, 
així com la seua conservació i protecció, en l'àmbit de les competències municipals. 

4.  Als  efectes  expressats  en  els  apartats  anteriors,  esta  Ordenança  regula  una  
sèrie  de mesures  encaminades  específicament  al  foment  i  a  la  promoció  de  la  
convivència  i  el civisme en l'espai públic, identificant quins són els béns jurídics 
tutelats, preveient quines  són  les  normes  de  conducta  en  cada  cas  i  sancionant  
aquelles  que  poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència 
ciutadana com els béns que se troben  en  l'espai   públic  que  li  ha de  servir  de  
suport,  tipificant,  si  és  el cas, mesures específiques d'intervenció. 

 

Article 2.- Fonaments legals 
1. L'Ordenança incorpora els criteris orientadors de la Carta Europea d'Autonomia 

Local en relació  amb  les  col•lectivitats  contemplades  en  la  legislació  espanyola  
de  Règim  Local previstes en els articles 140 i 141 de la Constitució. 

2. Esta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de tipificar 
infraccions sancions  que,  amb  la  finalitat  d'ordenar   les  relacions  de  
convivència  ciutadana,  s'establix en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

3. El que establix l'apartat anterior s'entén sense perjuí de les altres competències i 
funcions atribuïdes al Municipi de La Llosa de Ranes per la normativa general de 
règim local i la legislació sectorial aplicable. 

 

Article 3.- Àmbit d'aplicació objectiva 
1.  Les  prescripcions  de  la  present  Ordenança  s'apliquen en  tot  el  territori  que 

comprén el terme municipal de La Llosa de Ranes. 
2. Les mesures de protecció regulades en esta Ordenança es refereixen als béns de 

servici o ús  públics  de  titularitat  municipal,  així  com  a  construccions,  
instal•lacions,  mobiliari urbà

1
  i la resta de béns i elements de domini públic, 

municipal situats en aquells tals com:  voreres,  carrers,  vies  de  circulació,  places 

 
1 Conjunt d'objectes existents en les vies i espais lliures públics, superposats o adossats als elements d'urbanització o 
edificació,De manera que modificar-los o traslladar-los no genera alteracions substancials d'aquelles, com ara: semàfors, pals 
de senyalització, cabines  telefòniques,  papereres,  fonts  públiques,  vetladors,  tendals,  quioscos,  bol•lards,  escocel ls,  
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baranes,  aparcabicis,  fonts, jardineres, tanques, tanques publicitàries, para-sols, marquesines, bancs, contenidors, i 
qualsevol altre de naturalesa anàloga. 

 
,  avingudes,  passejos,  passatges,  bulevards, parcs, jardins i la resta d'espais, 
zones verdes o forestals, falçs, ponts i passarel•les, túnels i passos subterranis, 
aparcaments, fonts i estanys, àrees recreatives, edificis públics,  mercats,  museus  i  
centres  culturals,  col•legis  públics,  cementeris,  piscines, complexos  esportius  i  
les seues  instal•lacions,  estàtues  i  escultures,  bancs,  fanals,  elements 
decoratius,  senyals  viaris,  arbres  i  plantes,  tanques,  elements  de  transport  i  
vehicles municipals i la resta de béns de la mateixa o semblant naturalesa. 

    3.   També estan compresos en les mesures de protecció d'esta Ordenança els béns i 
instal•lacions de titularitat d'altres Administracions Públiques i entitats públiques o 
privades que  formen  part  del  mobiliari  urbà  del  Municipi  de La Llosa de Ranes 
en  quant  estan destinats al públic o constituïxen equipaments, instal•lacions o 

elements d'un servici públic
2
, com ara: vehicles de transport, bicicletes, aparcabicis, 

marquesines, parades d'autobusos o altres elements del transport, contenidors i la 
resta d'elements   de   naturalesa   semblant,   tanques,   cartells,   anuncis,   rètols   i   
altres   elements publicitaris,  senyals  de  circulació,  quioscs,  terrasses  i  vetladors,  
tendals,  jardineres  i  la resta de béns de la mateixa o semblant naturalesa. 

   4.    Quan siga el cas, l'Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb 
els titulars dels dits espais, construccions, instal•lacions, vehicles o elements a fi de 
dotar de la cobertura jurídica necessària a la intervenció municipal. 

   5.     L'Ordenança   s'aplicarà   també  a  espais,  construccions,  instal•lacions  i  béns  de 
titularitat  privada  quan  des d'ells   es  realitzen  conductes  o  activitats  que  
afecten  o puguen  afectar  negativament   la  convivència  i  al  civisme  en  els  
espais,  instal•lacions  i elements  assenyalats  en  els  apartats  anteriors,  o  quan  
el  descuit  o  la  falta  d'un  adequat manteniment dels mateixos per part dels seus 
propietaris, arrendataris o usuaris puga  implicar  igualment  conseqüències  
negatives  per a  la  convivència  o  el  civisme  en  l'espai públic. 

6.        Les  mesures  de  protecció  previstes  en  esta  Ordenança  arriben  també,  en  
quant formen  part  del  patrimoni  i  el  paisatge  urbans,  a  les  fatxades   dels  
edificis  i  altres elements urbanístics i arquitectònics de titularitat pública o privada, 
com ara portals, galeries comercials, aparadors, patis, solars, passatges, jardins, 
tanques, jardineres, fanals, elements decoratius, contenidors, papereres i béns de la 
mateixa o semblant naturalesa, sempre que estiguen situats en la via pública o 
siguen visibles des d'ella, i sense perjuí dels drets que individualment corresponguen 
als propietaris. 

7.       També està comprés en les mesures de protecció d'esta Ordenança l'ús social de  les 
muntanyes  de  l'excel•lentíssim  Ajuntament  de La Llosa de Ranes,  que  formen  
part  del  patrimoni cultural i natural de tots i hem de conservar-los per a les 
generacions futures, i són una impressionant i àmplia superfície forestal d'altíssim  
valor  mediambiental  i  paisatgístic.  Junt  amb  les  grans  masses  forestals,  
coexisteix una  gran  varietat  de  flora  i  fauna  silvestre,  naixements  i  cursos  
d'aigua ,  i  elements geomorfològics de caràcter excepcional. S'inclou l'ús públic i 
recreatiu de les muntanyes, de la xarxa de camins, cases forestals, fonts, 

 
2 Servici públic. Es consideren vies i espais lliures d'ús públic: 
a) els que formen part del domini públic i es destinen a l'ús o al servici públic, 
b)  els  que  formen  part  de  béns  de  propietat  privada,  susceptibles  de  ser  utilitzats  pel   públic  en  general  amb  motiu  de  les funcions que 
desenrotlla algun ens públic, directament o indirectament, 
c) els que formen part de béns de propietat privada gravats per alguna servitud d'ús públic, 
d) és susceptible de ser utilitzat pel públic en general, siga o no per mitjà del pagament d'un import, quota o semblant. 
Edificis  d'ús   públic:  Es  consideren  edificis  d'ús   públic,  les  unitats  arquitectòniques  independents,  de les quals els  espais  i dependències 

exteriors i interiors són en la seua totalitat d'utilització col•lectiva o concurrència pública, o constituïxen en la seua totalitat un centre de treball. Són 
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igualment d'ús públic, aquells edificis que majoritàriament són d'utilització col•lectiva encara que tinguen dependències d'ús privat o vivenda per a 
les persones que exercisquen les funcions de guarda, porteria, vigilància o manteniment de l'edifici. 
Establiments d'ús públic, els locals tancats i coberts, situats en l'interior d'edificis o instal•lacions siguen estos públics o privats, per a usos 
comercials, administratius, culturals, esportius, centres de treball, locals d'espectacles o reunió, etc. Instal•lacions  d'ús   públic,  les  construccions  
i  dotacions,  permanents  o  efímeres,  obertes  i  descobertes  totalment  o  parcialment, destinades a fins esportius, recreatius, culturals, 
comercials o altres. 

 

zones d'acampada, aparcaments i la resta d'àrees recreatives, de conformitat amb la    
normativa aplicable. 

 

Article 4.- àmbit d'aplicació subjectiva 

 
1.  Esta  Ordenança  s'aplica   a  totes  les  persones  que  estan  en  el  terme  

municipal  de La Llosa de Ranes. 
2. També és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en els termes i 

amb les conseqüències previstes en l'article 148 i en la resta de l'ordenament jurídic. 
En els supòsits en què així es preveja expressament, els pares, tutors o guardadors, 
també podran ser considerats responsables de les infraccions comeses pels menors 
quan concórrega, per part d'aquells, dol, culpa o negligència, inclosa la simple 
inobservança. 

3. Així mateix, en els supòsits en què així es preveja de manera expressa en 
l'Ordenança, esta també serà aplicable als organitzadors d'actes públics a què es 
referix l'article 36. 

 

Article 5.- Competència municipal 
 

    1. Constituïx competència de l'Administració Municipal: 
a) La conservació i tutela dels béns municipals. 
b) La seguretat en llocs públics, que inclou la vigilància dels espais públics i la protecció 

de persones i béns. En coordinació amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat 
que participen en la seguretat pública. 

c) La  disciplina  urbanística,  a  fi  de  vetlar  per  la  conservació  del  medi  urbà  i  de  
les edificacions  perquè   es  mantinguen  en  condicions  de  seguretat,  salubritat  i  
ornament públic. 

d) La promoció, incentiu i organització d'accions dirigides a la prevenció de conductes 
que conculquen o trenquen les normes de la pacífica convivència ciutadana com ara: 
•    Campanyes informatives de caràcter general incloent la deguda difusió del   
      present text. 
•    Accions educatives en centres escolars. 
•    Mesures i accions formatives i informatives als diversos col•lectius del Municipi. 
•    Accions orientatives i educatives en projectes d'oci alternatiu ampliant l'oferta en  
     esta matèria. 
•    Implantació  de  bústies  de  suggeriments  en  els  organismes  dependents   
     d'este Ajuntament. 

2. Les  mesures  de  protecció  de  competència  municipal  previstes  en  esta  
Ordenança  s'entenen  sense  perjuí   dels  drets,  facultats  i  deures  que  
corresponen   als propietaris   dels  béns  afectats  i  de  les  competències  d'altres   
Administracions Públiques i dels jutges i tribunals de Justícia regulades per les lleis. 

3.  En  aplicació  de  les  mesures  establides  en  esta  Ordenança  s'estarà   
principalment  al restabliment de l'orde cívic pertorbat, a la reprensió de les conductes 
antisocials i a la reparació dels danys causats. 

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

legislació vigent i/o d'esta Ordenança. 
 

Article 6.- Exercici de competències municipals 

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

 
Article 7.- Actuacions administratives 

 
Les  actuacions  derivades  de  l'aplicació   de  l'Ordenança   s'ajustaran   a  les  
disposicions sobre  procediment,  impugnació  i,  en  general,  règim  jurídic  i  sancionador  
que  s'apliquen . 

 

CAPÍTOL   II.-   PRINCIPIS   GENERALS   DE   CONVIVÈNCIA   CIUTADANA   I   

CIVISME:   DRETS, OBLIGACIONS CIUTADANES I AUTORITZACIÓ MUNICIPAL 

 

Article 8.- Normes Generals de Convivència Ciutadana i Civisme 
 

1. Sense perjuí d'altres deures que es puguen derivar d'esta o altres ordenances 
municipals i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que 
estan en el Municipi de La Llosa de Ranes, siga  quin  siga  el  títol  o  les  
circumstàncies  en  què  ho  facen  o  la  situació jurídica  administrativa  en  què  es  
troben,  han de  respectar  les  normes  de  conducta previstes en la present 
Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència en l'espai públic. 

2. Ningú pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones ni 
atemptar  contra  la seua  dignitat  o  la seua  llibertat  d'acció .  Totes  les  persones  
s'abstindran  particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries o que comporten violència física o coacció moral o psicològica o d'un 
altre tipus. 

3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, 
consideració i solidaritat especials a aquelles persones que, per les seues 
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessiten. 

4. Totes les persones tenen l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la 
ciutat i els servicis, les instal•lacions i el mobiliari urbà i la resta d'elements ubicats en 
ells, d'acord amb la seua mateixa naturalesa, destí i finalitat, i respectant en tot cas 
el dret que també tenen els altres a usar-los i disfrutar d'ells. 

5. Tots  els  propietaris  o  ocupants  d'immobles ,  edificis,  construccions,  
instal•lacions, vehicles  o  altres  béns  de  titularitat  privada  estan  obligats  a  evitar  
que,  des d'estos, puguen produir-se conductes o activitats que causen molèsties 
innecessàries a les altres persones. 

6. Totes les persones que es troben en el Municipi de La Llosa de Ranes tenen el 
deure de col•laborar amb les autoritats municipals o els seus agents en l'eradicació 
de les conductes que alteren, pertorben o lesionen la convivència ciutadana. 

7. Així mateix estan obligats a avisar de l'existència d'incendis i d'actes que posen en 
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perill  la  seguretat  de  les  persones  a  l'autoritat   competent  o   als  servicis  
d'emergència. 

 
 
 
Article 9.- Principi de llibertat individual 

 
Totes  les  persones  a   qui  es  referix  l'article   anterior  tenen  dret  a  comportar-se 
lliurement  en  els  espais  públics  del  Municipi  de La Llosa  de Ranes  i  a  ser  
respectades  en  la seua llibertat. Este dret s‟exerceix sobre la base del respecte a la 
llibertat, la dignitat i els drets reconeguts   a   les   altres   persones,   així   com   del   
manteniment   de   l'espai   públic   en condicions adequades per a la pròpia convivència. 

 
 

Article 10. - Drets i obligacions ciutadanes 

1. Drets: 
 

a) En l'àmbit d'esta ordenança, totes les persones subjectes a la mateixa tenen dret a 
comportar-se  lliurement  en  els  espais  públics  de  la  ciutat  i  a  ser  respectats  
en  la seua llibertat.  Este  dret  és  limitat  per  les  normes  de  conducta  establides  
en  esta ordenança i la resta de l'ordenament jurídic, en particular pels deures 
generals de convivència i civisme i, molt en especial, pel deure de respectar la 
llibertat, la dignitat i els drets de les altres persones. 

b) La ciutadania té dret al bon funcionament dels servicis públics i, en concret, a que   
l'Ajuntament  ,   a   través     dels   servicis   municipals   competents,   vigile 
activament el compliment de les normes municipals i qualsevol altra normativa vigent 
sobre   convivència   ciutadana,   i   tramite   les   denúncies   que   corresponguen   
contra   les actuacions que suposen infracció a les mateixes. 

c) A utilitzar els servicis públics municipals d'acord amb la seua naturalesa. 
 

2. Obligacions ciutadanes: 
 

a) Els ciutadans tenen obligació de respectar la convivència i tranquil•litat ciutadanes. 
b) Així mateix  estan  obligats  a  usar  els  béns  i  servicis  públics  d'acord  amb  el 

seu  ús  i destí. S'entén per ús de la via pública a l'efecte de la present Ordenança la 
utilització  o  aprofitament  que  tota  persona  física  o  jurídica  pot  fer  del  sòl, vol 
o subsòl de la mateixa. 

c) A  complir  les  normes  de  convivència  establides  en  la  normativa  vigent  i  en  
les Ordenances  i  Reglaments  municipals,  així  com  les  Resolucions  i  Bàndols  
de  l‟Alcaldia objecte d'esta Ordenança. 

d) A respectar la convivència i tranquil•litat ciutadanes. Ningú pot, amb el seu 
comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra la 
seua llibertat o llibertat, ni ofendre  les  conviccions  i  criteris  generalment  admesos  
sobre  convivència.  Tots deuen abstindre's de qualsevol conducta que comporte 
abús, arbitrarietat, discriminació o violència física o coacció de qualsevol tipus. 

e) A respectar i no degradar en cap forma els béns i instal•lacions públiques i privats, ni 
l'entorn mediambiental. 

f) A usar els béns i servicis públics i privats, sempre que puga afectar un tercer, d'acord 
amb el seu ús i destí. 

g) A  respectar,  a  no  embrutar  i no  degradar  en cap  forma   els  béns  i  
instal•lacions públics i privats, ni l'entorn mediambiental. 



 
 
 

  

 AJUNTAMENT   DE  LA LLOSA DE RANES  (Valencia)  
   C/ Sant Cristòfol,  4                                                                              46815   LA LLOSA DE RANES  (Valencia) 
   Tel.:  96 223 01 71                                                                               Fax:      96 223 04 09 
  www.gva.es/lallosaderanes                                                                  e-mail:  llosaranes@gva.es 

 

15 
 

h) A  respectar  les  normes  d'ús   i  comportament  establides  en  els  vehicles  de 
transport i edificis públics, atendre les indicacions de la Policia Local o del personal 
d'altres servicis municipals competents i, en tot cas, en esta Ordenança i en els 
Reglaments que existisquen. 

3 L'Ajuntament donarà informació als veïns de les seues obligacions i disposarà 
els servicis necessaris per a facilitar als afectats la interposició de denúncies 
contra els responsables del deteriorament dels béns públics i/o privats, o de 
l'alteració de la bona convivència, segons allò que s'ha establit per la present 
Ordenança. 

4 Totes les persones tenen l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics 
de la Ciutat i els servicis, les instal•lacions i el mobiliari urbà i la resta 
d'elements ubicats en ells, d'acord amb la seua mateixa naturalesa, destí i 
finalitat, i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres a usar-los i 
disfrutar d'ells. 

5 Tots  els  propietaris  o  ocupants  d'immobles ,  edificis,  construccions, 
instal•lacions,vehicles  o  altres  béns  de  titularitat  privada  estan  obligats  a  
evitar  que,  des d'estos , puguen  produir-se  conductes  o  activitats  que  
causen  molèsties  innecessàries  a  les  altres persones. 

 
 

Article 11.- Activitats, instal•lacions i tramitació de llicències 

1. Totes les activitats comercials o industrials, així com les instal•lacions o actuacions de 

qualsevol  tipus,  a  exercir  o  ubicar-se  en  l'àmbit   territorial  del  Municipi  de La 
Llosa de Ranes precisaran d'autorització municipal, sense perjuí d'altres llicències 
exigibles d'acord amb la normativa vigent. 

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

 

Article 12.- Execució forçosa i actuació municipal 
1. Davant de  l‟ incompliment   de  les  obligacions  de manteniment,  neteja  o  reparació,  

pel  titular de l'obra, activitat o pels propietaris d'edificis i locals, amb independència de 
les sancions a què haguera lloc, l'Ajuntament podrà requerir a la propietat, al titular de 
l‟activitat o a l'adjudicatari de l'obra o servici, la seua realització a través del 
procediment d'execució forçosa. 

2. Transcorregut   el   termini marcat   sense   executar allò ordenat,   es   durà   a   
terme  per   l'Ajuntament, amb càrrec d'allò que s'ha obligat a través del procediment 
d'execució subsidiària. 

3. Els elements instal•lats en la via pública sense autorització municipal, podran ser 
immediatament retirats pels servicis municipals, que repercutiran el cost corresponent 
al responsable de la dita instal•lació, sense perjuí de l'aplicació del procediment 
sancionador que corresponga. 

 

CAPÍTOL III.- MESURES DEL FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA 
 

Article 13.- Foment de la convivència ciutadana i del civisme 
 

1. L'Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que 
siguen necessàries a fi d'aconseguir que les conductes i actituds de les persones que 
estan en la ciutat s'adeqüen als estàndards mínims de convivència amb l'objectiu de 
garantir el civisme i de millorar en conseqüència la qualitat de vida en l'espai públic. 

2. Concretament, i sense perjuí de les actuacions que es puguen acordar, l'Ajuntament: 
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a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguen 
necessàries, amb la intensitat  i  la  duració  oportunes  i  utilitzant  els  mitjans  
adequats  per a  arribar  a  les comunitats  o  col•lectius  específics,  sobre  la  
necessitat  de garantir  i  fomentar  la convivència  i  de  respectar  els  drets   
dels  altres  i  el  propi  espai  públic.  Estes campanyes  es  podran  dur  a  
terme  des de  les  Oficines  d'Atenció   al  Ciutadà  i/o per mitjà d'informadors   
cívics  que  repartisquen  i  difonguen  el  material  o  la  informació 
corresponent en diferents punts del Municipi. 

b) Desenrotllarà  les  polítiques  actives  necessàries  per a  garantir  la  
convivència, fomentar els acords i evitar l'exercici de la ciutadania 
irresponsable.  A este   efecte,   l'Ajuntament realitzarà tasques de mediació en 
els conflictes que puguen generar-se pels usos diversos en un mateix espai 
públic. 

c) Desenrotllarà  polítiques  de  foment  de  la  convivència  i  el  civisme  que   
consistiran  en  la realització  de  campanyes  divulgatives,  publicitàries,  
informatives  o  documentals;  en  la celebració de  conferències  i  taules  
redones; la  convocatòria  de  premis  i  concursos literaris,  periodístics  o  
fotogràfics;  espais  en  televisió,  ràdio  i  premsa  i  la resta d'iniciatives que es 
consideren convenients i que giren entorn de qüestions relacionades amb la 
convivència i el civisme en el Municipi de La Llosa de Ranes. 

d) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans i les ciutadanes en els 
espais públics  perquè   presten  ajuda  a  les  persones  que  la  necessiten  
per a  transitar  o orientar-se, que hagen patit accidents o que es troben en 
circumstàncies semblants. Es fomentaran també altres actituds de solidaritat 
que contribuïsquen a que la ciutat siga més amable i acollidora, especialment 
amb les persones que més ho necessiten. 

e)  Facilitarà,  a  través  del  telèfon  municipal   dels  servicis  implicats,  les  
Oficines  d'Atenció al Ciutadà o qualsevol altre servici existent o que es puga 
crear, que tots els  ciutadans  i  les  ciutadanes  del  Municipi  de La Llosa de 
Ranes i,  en  general,  totes  les persones, empadronades o no, que 
residisquen en la ciutat o transiten per ella, puguen fer arribar a l'Ajuntament 
els suggeriments, queixes, reclamacions o peticions que consideren oportunes  
per a  millorar  el  civisme  i  la  convivència  i  mantindre  l'espai   públic  en 
condicions adequades. 

f) Realitzarà  i/o  impulsarà mesures  concretes  de  foment  de  la  convivència  i  
el  civisme especialment destinades a xiquets i xiquetes, adolescents i jóvens 
de la ciutat, per mitjà del desenrotllament de programes específics en els 
centres docents, públics o privats, en els que s‟imparteixen ensenyances del 
règim general del sistema educatiu, en qualsevol dels seus  nivells  i  cicles,  en  
coordinació  amb  l'òrgan   municipal  competent  en  matèria educativa. 

g) Promourà el  respecte  a  la  diversitat  cultural  i  religiosa,  a  fi  d'evitar    
actituds contràries  a  la  dignitat  personal  i  comportaments  discriminatoris,  
especialment  de naturalesa xenòfoba, racista, sexista o homófob. 

h) Impulsarà  la  subscripció  d'acords   de  col•laboració  amb  entitats  i  
associacions ciutadanes,  culturals,  socials,  empresarials,  turístiques,  
esportives  o  de  qualsevol  altra índole,   per a   fomentar   entre   els seus   
membres   la   col•laboració   activa   amb   les   diverses campanyes i 
iniciatives a favor de la convivència i el civisme en la ciutat, així com per a 
donar a conéixer i fomentar el respecte a les seues normes bàsiques. 

3. A fi de garantir la màxima eficàcia de les actuacions impulsades o realitzades des de 
l'Ajuntament   per a  promocionar  i  fomentar  la  convivència  i  el  civisme  en  la  
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ciutat,  i sempre que es considere necessari en atenció a les persones destinatàries i 
a la seua pròpia finalitat,  les  mencionades  actuacions  municipals  podran  adaptar-
se  a  les  circumstàncies lingüístiques, culturals,  socials,  religioses  o  de  qualsevol  
altra  índole  de  les  persones  a  qui vagen destinades a fi que estes puguen 
comprendre adequadament els missatges i assumir com propis els valors de 
convivència i civisme. 
 

Article 14.- Voluntariat i associacionisme 
 

1. L'Ajuntament   impulsarà  diverses  fórmules  de  participació  dirigides  a  les  
persones  o entitats  o  associacions  que  vullguen  col•laborar  en  la  realització  de  
les  actuacions  i  les iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment del 
civisme i la convivència en el Municipi de La Llosa de Ranes. 

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

 

Article 15.- Accions de suport a persones afectades per actes contraris a la 

convivència 
 

1. L'Ajuntament col•laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, que s'hagen vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la 
convivència i al civisme, informant-los sobre els mitjans de defensa dels seus drets i 
interessos. 

2. Quan la conducta atempte greument contra la convivència ciutadana, l'Ajuntament, si 
és procedent,  es  personarà,  en  la  condició  que  corresponga  segons  la  
legislació  processal vigent, en les causes obertes en els jutjats i tribunals. 
 

Article 16.- Disposició de convivència 
 

1. Queda prohibit establir xaboles i caravanes en el terme municipal. L'Ajuntament 
podrà desallotjar els seus ocupants i desmuntar-les. 

2. Queda prohibit ocupar o habitar trasters, garatges o parts annexes d'un domicili. 
L'Ajuntament podrà desallotjar els seus ocupants, sancionant als que incórreguen en 
això en una falta molt greu. En cap cas es consideraran els citats immobles com a 
domicili particular a l'efecte de llocs habitables. 
 

Article 17.- Foment dels hàbits de convivència i mitjans 
 

En  coherència  amb  tot  quant  antecedix  i  des de  la  convicció   que  l'Ajuntament   ha 
d'implicar-se  efectivament  en  la  consecució   dels  objectius  d'esta   Ordenança,  
proclama  el seu compromís d'adoptar totes les mesures que siguen menester i disposar 
dels mitjans i elements necessaris per a procurar que els ciutadans puguen complir amb les 
obligacions derivades dels seus preceptes. 
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TITOL II.- NETEJA DE LA XARXA VIÀRIA I D'ALTRES ESPAIS LLIURES 

 

CAPÍTOL I.- PERSONES OBLIGADES 

 

Article 18.- Espais públics 
 

1. Els ciutadans estan obligats a respectar la convivència i tranquil•litat ciutadana. 
2. Els   béns   i   servicis   públics   han de   ser   utilitzats   d'acord     amb   la seua 
         naturalesa, respectant el dret dels altres ciutadans i ciutadanes per a disfrutar-los. 
3. Queda  prohibit  qualsevol  comportament  que  supose  un  mal  ús  o  genere  
         brutícia  o danys a la via pública i als seus elements estructurals i mobiliari urbà. 
4. S'entén també inclòs en els mitjans de protecció d'esta Ordenança: 

a. Els béns i instal•lacions de titularitat d'altres Administracions Públiques i entitats 
públiques  o  privades  que  estiguen  destinats  al  públic  o constituïsquen  
equipaments  o elements de servici públic formant part del mobiliari urbà del 
terme municipal de La Llosa de Ranes, com ara marquesines, tanques, cartells, i 
la resta de béns de semblant naturalesa. 

b. Les  fatxades   dels  edificis  i  la resta d'elements   urbanístics  i  arquitectònics  
de titularitat  pública  o  privada,  en  quant  s'integren   en  el  paisatge  urbà  de  
la  ciutat, entre  els  que  s'inclouen   a  manera  d'exemple :  patis,  passatges,  
fanals,  jardineres, elements decoratius, i béns de semblant naturalesa sempre 
que estiguen situats en la via pública, tot ells sense perjuí dels drets que 
corresponguen als propietaris dels mateixos. 

5. Així mateix estan obligats a usar els béns i servicis públics d'acord amb el seu ús i  
           destí. 

 

Article 19.- Espais privats 
 

1. Els  propietaris  de  terrenys,  construccions  i  edificis  tenen  el  deure  de  
mantindre  en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

2. Correspon als titulars dels locals de negocis ubicats en planta baixa la neteja de la 
vorera que corresponga a la seua part de fatxada. 

3. La  neteja  dels   carrers  que  no  siguen  de  domini  públic,  haurà de  dur-se  a  
terme  per  la propietat, així com patis de llums, patios de manzana, zones comunals, 
etc. 

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

CAPÍTOL   II.-   NETEJA   PÚBLICA   COM   A CONSEQÜÈNCIA   DE   L'ÚS   COMÚ  

GENERAL     DELS CIUTADANS 
 

Article 20.- Normes generals 
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1. Els  ciutadans  tenen  l'obligació   de  depositar  els  residus  sòlids  en  les  

papereres  i contenidors corresponents. 
2. Es prohibix tirar o depositar residus, desperdicis i qualsevol tipus de fems i runes en 

les vies públiques i espais d'ús públic, en la xarxa de clavegueram i en els solars i 
finques sense tancar, havent d'utilitzar-se sempre els dits contenidors. 

 
Article 21.- Normes particulars 

 
1. Està  prohibit  que  els  ocupants  d'edificis   aboquen  a  la  via  pública  qualsevol  

tipus  de residus,  inclús  en  bosses  o  altres  recipients,  partícules  derivades  de  
la  neteja  de qualsevol classe d'objecte i aigua procedent del reg de plantes de 
balcons i terrasses. 

2. El  fem  domiciliària  i   dels  establiments  haurà de  ser  introduïda,  dins  de  l'horari 
fixat  per  l'Ajuntament ,  en  bosses  que,  correctament  tancades,  es  col•locaran  
en  el contenidor mes pròxim o, de trobar-se totalment saturat, en el més pròxim. 

3. Queda prohibit depositar en l'interior dels contenidors qualsevol classe de residu 
líquid així com introduir en els contenidors d'arreplega selectiva de materials de 
qualsevol tipus diferent dels expressament predeterminats o fixats per l'Ajuntament. 

4. Està prohibit el desplaçament dels contenidors del lloc assignat per l'Administració 
Municipal. 

5. Queda prohibit tirar qualsevol tipus de residus des dels vehicles, ja siga en marxa o 
detinguts. 

6. Queda prohibit que els domicilis particulars, comerços i indústries aboquen a la via 
pública l'aigua procedent dels aires condicionats. 
 
 

CAPÍTOL III. - NETEJA D'EDIFICIS I MOBILIARI URBÀ 

 

Article 22.- Normes d'utilització 
 

1. Totes les persones estan obligades a respectar el mobiliari urbà, així com l'arbratge 
de la localitat i les instal•lacions complementàries, com  estàtues, reixes, fonts, 
proteccions, fanals, pals, senyals, papereres, tanques i la resta d'elements destinats 
al seu embelliment, seguretat o utilitat, abstenint-se de qualsevol acte que els puga 
danyar, enlletgir o embrutar. 

2. Les persones usuàries de les instal•lacions públiques i zones de recreació, jardins i 
parcs de la localitat, hauran de respectar els animals i les plantes; evitar qualsevol 
classe de desperfectes i brutícies; atendre les indicacions contingudes en els rètols i 
avisos, i aquelles que els puguen formular la Policia Local o el personal d'altres 
servicis municipals competents. 
 

Article 23.- Competències 
 

1. És  d'exclusiva   competència  municipal  la  instal•lació  i  manteniment  en  la  via  
pública  de tot tipus d'elements de mobiliari urbà i senyalització vial, així com 
d'arbres, jardins i parcs públics, sense perjuí dels elements existents en finques 
particulars. 

2. Els/les  interessats/des  en  la  instal•lació  en  la  via  pública  de  qualsevol  tipus de  
tanques publicitàries, senyals informatius comercials o industrials, de reserva d'espai 
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o pas, o elements de mobiliari urbà, hauran de comptar amb la preceptiva 
autorització municipal que establirà els requisits i condicions d'instal•lació. 

3. Els  elements  descrits  en  l'apartat   anterior,  que es  troben  instal•lats  en  la  via 
pública  sense  autorització  municipal,  podran  ser  immediatament  retirats  pels   
servicis municipals,  que   repercutiran   posteriorment   el seu   cost  sobre   el   
responsable  de   la dita instal•lació, sense perjuí de l'aplicació del procediment 

sancionador que corresponga. 
 

Article 24.- Estés de robes i exposició d'elements domèstics 
 

1. Es prohibix l'estés o exposició de robes, peces de roba i elements domèstics en 
Balcons, finestres, baranes, terrasses exteriors o paraments d'edificis situats cap a la 
via pública o quan siguen visibles des d'esta.  Les robes que s'assequen en els patis 
de llums  seran  col•locades  de  manera  que  no  impedisquen  l'entrada   de  llum  
en  les  vivendes   dels altres veïns i prou escorregudes, per a evitar mullar la roba 
d'altres bugades. Excepcionalment, i sempre que es tracte d'edificis que per la seua 
estructura i distribució no disposen  de  celobert    o  un altre  lloc  destinat  
originàriament  a  ser  utilitzat  com a estenedor, es permetrà assecar robes en   
l'interior dels balcons. 

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

Article 25.- Cura dels llocs públics i béns d'ornament o pública utilitat 
 

1. Es prohibixen les activitats següents: 
a)  Pintar,  escriure  i  embrutar  els  béns  d'ornament   o  pública  utilitat  com 

fanals,  voreres, papereres, tanques i assetjats, taulers municipals, etc. 
b) Apegar  cartells  fora  dels llocs  autoritzats, exceptuant-se de la dita 

prohibició els partits polítics en períodes electorals i les entitats socials davant 
d'esdeveniments d'especial significació ciutadana, que, en tot cas, estaran 
obligats a utilitzar cinta adhesiva per a la col•locació, a fi de facilitar la seua 
posterior neteja. 

c) Escampar i tirar qualsevol classe d'octavilles i altres suports publicitaris en la 
via pública. 

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

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

 

Article 26.- Prohibicions expresses 
 

1. Es prohibixen expressament les activitats següents: 
a. Realitzar  qualsevol  activitat  que  puga  danyar  la  gespa  en  els  parcs,  parterres  

i plantacions, excepte en els llocs autoritzats. 
b. Fer  mal  de  qualsevol forma   als  animals;  pujar   als  arbres  o  perjudicar  

l'arbratge i plantacions en  qualsevol forma: especialment tallar branques i fulles, 
gravar o raspar   la seua   corfa,   abocar   qualsevol   líquid,   encara que   no   fóra   
perjudicial,   en   les seues proximitats. 
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c. Portar animals solts i/o sense boç, quan siguen de caràcter agressiu o sempre que, 
legalment, estiguen conceptuats com perillosos. 
 

 

CAPÍTOL IV.- NETEJA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA D'OBRES I ACTIVITATS 

DIVERSES 

 

Article 27.- Brutícia de la via pública 
 

1. Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública, siga quin siga el 
lloc en què es desenrotlle, i sense perjuí de les llicències o autoritzacions que en 
cada cas siguen  procedents,  exigixen  dels  seus  titulars  l'obligació   d'adoptar   les  
mesures  necessàries per a evitar que s'embrute la via pública, així com la de netejar 
amb la freqüència adequada la part afectada de la mateixa, i retirar els materials 
residuals resultants. 

2. L'Autoritat   Municipal  podrà  requerir  al  responsable  perquè   efectue  les  accions  
de neteja corresponents. 

3. Per a  previndre  la  brutícia,  les  persones  que  realitzen  treballs  o  obres  que  
afecten   la  via pública,  hauran de  procedir  a  la  protecció  d'esta   per mitjà de  la  
col•locació  d'elements  adequats al voltant dels derrocaments, terres i altres 
materials sobrants d'obra, de manera que s'impedisca l'expansió i abocament d'estos 
materials fora de la zona afectada pels treballs. 

4. Si fóra necessari, basant-se en el fet que els vehicles de transport dependents de 
l'obra produïren brutícia en la via pública, s'instal•larà un sistema de llavat de les 
rodes d'eixos vehicles. 

5. En especial, les zones immediates als treballs de rases, canalitzacions, etc., 
realitzades en la  via  pública,  hauran de  mantindre's  sempre  netes  i  exemptes  
de  qualsevol  classe  de  materials residuals. 

6. Quan es tracte d'obres en la via pública, independentment de les mesures de 
seguretat viària,  hauran d'instal•lar-se   tanques  i  elements  de  protecció,  així  
com  tubs  per a  la  càrrega  i descàrrega   de   materials   i   productes   de   
derrocament,   que   hauran de   reunir   les   condicions necessàries per a impedir la 
brutícia en la via pública i que es causen danys o molèsties a persones o coses. 

7. Els   vehicles   destinats     als   treballs   de   construcció,   compliran     a   les 
prescripcions que s'establixen sobre transport i abocament de terres i runes. 

8. Quan  es  tracte  d'edificis   en  construcció,  rehabilitació,  reforma  o  derrocament,  
serà  el contractista de l'obra el responsable de la neteja de via pública que es veja 
afectada per les obres. 
 
 

Article 28.- Materials residuals 
 

1. Es prohibix l'abandó o deposició en la via pública de qualsevol material residual, o el 
seu abocament en algun dels seus elements. 

2. En  el  cas  concret   dels  envasos  i  embalatges  no  produïts  per  particulars  i 
susceptibles  de  reciclar-se,  els  propietaris  de  l'activitat   generadora   dels  
mateixos hauran d'ajustar-se a la gestió realitzada pel servici de neteja. 

3. Els residus es depositaran, en tot cas, en elements de contenció autoritzats per 
l‟Ajuntament, i seguint quant a la instal•lació les directrius que per a contenidors en la 
via pública queden establides. 
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4. La  utilització  d'elements   de  contenció  per a  obres  serà  preceptiva  quan  haja  
d'ocupar-se espai públic per al seu depòsit i ajustaran les seues dimensions a les 
característiques de les vies públiques en què s'ubiquen, de tal manera, que no siga 
impeditiva de la prestació d'estos servicis. 

5. Els  contenidors  per a  obres  hauran de  retirar-se  de  la  via  pública  amb  les  
condicions  que establix la present Ordenança i, en tot cas, dins de les vint-i-quatre 
hores següents a la finalització dels treballs. 

6. Sobrepassat el terme de vint-i-quatre hores, els materials abandonats en la via 
pública adquiriran  el  caràcter  de  propietat  municipal,  sense  que  el  responsable  
puga  reclamar  a l'Ajuntament  per  les  pèrdues  ocasionades  en  l'eliminació   
d'estos   materials,  i  sense perjuí de la taxa fiscal a aplicar per la prestació del 
corresponent servici, ni de les sancions que siguen aplicables. 

7. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, eixida o entrada a obres, 
magatzems, etc., de   qualsevol   vehicle   que   puga   produir   brutícia   en   la   via   
pública,   el   personal responsable de les dites operacions, i subsidiàriament, els 
titulars dels establiments i  obres  on  s'hagen   efectuat  i,  en  últim  terme,  el  
propietari  o  el  conductor  del vehicle,  procediran  a  la  neteja  de  la  via  pública  i   
dels  elements  d'esta   que  s'hagueren embrutat, així com a la retirada dels 
materials abocaments, tot això sense perjuí del que establix l'article 27 de la present 
Ordenança. 

8. Les  persones  mencionades  en  l'apartat   anterior,  i  pel   mateix  ordre,  seran  les 
responsables  de  les  infraccions  que  pels   conceptes  esmentats  es  feren  a  la  
present Ordenança, i dels danys que de les mateixes es deriven. 

9. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigonera sense portar tancada 
la boca de descàrrega amb un dispositiu que impedisca l'abocament de formigó en la 
via pública. 

10. Es  prohibix  netejar  les  formigoneres  en  la  via  pública  i  qualsevol  altre  lloc  no 
adequat per a això. 

11. De  l‟ incompliment   dels  apartats  anteriors  seran  responsables  el  propietari  i  el 
conductor del vehicle, quedant obligats a la neteja del formigó que s'aboque, i de la 
via pública afectada, sense perjuí de les sancions que corresponguen. 

12. Es prohibix la manipulació i selecció de qualsevol tipus de material residual depositat 
en la via pública. 

13. Es prohibix rebuscar, furgar i extraure elements depositats en les papereres i 
recipients instal•lats en la via pública. 

14. La  neteja  d'aparadors ,  botigues,  punts  de  venda,  establiments  comercials,  
etc., efectuada  pels   particulars,  es  farà  d'acord  amb  el  que  disposa   la  
present Ordenança, amb la precaució de no embrutar la via pública. El titular de 
l'activitat serà responsable d'això. 

 
Article 29.- Mesures per a previndre la brutícia per obres realitzades en la via pública 

 
1. Per a  previndre  la  brutícia,  les  persones  que  realitzen  obres  en  la  via  pública  

o  en  espais públics, deuran: 
 
a. Impedir l'escampada i la dispersió d'estos materials fora de l'estricta zona 

afectada pels treballs, protegint-la per mitjà de la col•locació d'elements 
adequats a l'entorn dels treballs. 

b. Mantindre sempre netes i exemptes de qualsevol classe d'elements residuals 
les superfícies immediates als treballs. 
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c. Col•locar  les  mesures  de  protecció  necessàries  per a  evitar  la  caiguda  
de  materials  a  la  via pública. 

d. Es prendran totes les mesures per a no provocar pols, fums ni altres 
molèsties 

 
Article 30.- Residus d'obres 

 
Els residus d'obres es depositaran en els elements de contenció previstos en l'Ordenança 
específica en la matèria. 

 

Article 31.- Transport, càrrega i descàrrega de materials 
 

Els conductors dels vehicles que puguen embrutar la via pública hauran d'adoptar totes les 
mesures  necessàries  per a  evitar-ho.  En  el  cas  que  la  càrrega,  el  combustible,  el  
fang  o  altres materials  de  les  rodes  embruten  la  via  pública  o  altres  elements,  
s'hauran   de  netejar immediatament   i   reparar   els   danys   que   s'hagen     pogut   
causar,   d'acord     amb   les instruccions dels servicis tècnics municipals. 

 

Article 32.- Ocupacions derivades d'obres 
 

1.   L'ocupació   de  la  via  pública  derivada  de  les  obres  engloba  els  elements  i  
espais ocupats pel tancament per a la protecció, mitjans auxiliars de construcció, 
maquinària d'obra, ferramentes i materials. 

2. L'ocupació   de  la  via  pública  garantirà  un  pas  mínim  per a  vianants,  que  haurà 
de senyalitzar-se convenientment. 

3. Les  ocupacions  de  la  via  pública  derivades  de  treballs  de  construcció  i  obres  
públiques hauran d'observar   tots  els  punts  continguts  en  la  normativa  estatal  i  
autonòmica  sobre seguretat en el treball en la construcció, i els preceptes d'esta 
Ordenança. 

4. Supletòriament, l'Ajuntament podrà exigir mesures especials en els casos següents: 
a) Obres en edificis de singularitat arquitectònica o les seues proximitats. 
b) Obres efectuades en edificis d'afluència pública o les seues proximitats. 
c) Obres  en  les  proximitats  d'espais   públics  d'important   concurrència  o  amb     
     una singularitat específica. 
 

Article 33.- Prohibicions expresses 
 

1.  Es prohibix realitzar en la via pública els actes que s'especifiquen a continuació: 
a) Buidar, abocar i depositar qualsevol classe de materials residuals tant en les 

calçades com  en  les  voreres  -excepte  les  que  vagen  a  ser  retirades  pel   
servici  de  neteja pública -, escocells, solars i xarxa de sanejament. 

b) Vessar en els mateixos llocs qualsevol tipus d'aigua bruta, a excepció de la 
xarxa de sanejament. 

c) L'abocament ,  inclús  en  la  xarxa  de  sanejament,  de  qualsevol  tipus  de  
residu  industrial líquid, sòlid o solidificable. 

d) L'abandó d'animals morts. 
e) La neteja d'animals. 
f) El llavat i reparació de vehicles. 
g) Realitzar qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la neteja i la 

cautela de la via pública. 
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2. Es prohibix l'abandó de mobles i efectes particulars en la via pública, excepte els que 
estiguen en espera de ser retirats pel servici especial d'arreplega dels mateixos. 

3. Serà  potestat   dels  servicis  municipals  la  retirada  sense  previ  avís  de  tot  objecte  
o material abandonat en la via pública. 

4. Els materials retirats pels servicis municipals, seran traslladats, per al seu depòsit o 
eliminació, als llocs previstos amb este fi per l'autoritat municipal. 

5. El depòsit o tractament d'estos materials es regirà, en tot moment, per la legislació vigent 
i, en allò no previst, pel que dispose l'autoritat municipal competent. 

6. Les despeses ocasionades per l'arreplega, transport i custòdia d'estos materials, seran a 
càrrec dels seus propietaris o dels productors de rebutjos. 

 

Article 34.- Infraccions 

 
1. Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o mandats continguts en els articles 

d'esta Ordenança, a més dels comportaments següents: 
a. Emetre  pols,  fums  o  altres  elements  que  puguen  causar  molèsties  en  la  via      

pública  i embrutar-la. 
b. Desatendre els requeriments municipals per a cessar l'activitat que origina la brutícia 

o l'emissió de pols, fums o altres elements que causen molèsties. 
c. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències 

observades. 
d. Desatendre  els  requeriments  municipals  per a  procedir a  la  neteja  de  la  part  

de  la  via pública i els seus elements estructurals que s'hagueren vist afectats. 
e. No adoptar les mesures adequades per a evitar la brutícia o l'emissió de pols, fums, 

etc. Que causen molèsties en la via pública. 
f. Incomplir les condicions fixades en les llicències per a evitar la brutícia o l'emissió de 

pols, fums, etc. Que causen molèsties. 
g. Usar o ocupar el subsòl, el sòl o el vol de la via pública o fer obres en ella sense 

llicència municipal. 
h. Incompliment de les condicions generals o específiques de la llicència municipal per 

a la qual es concedix el permís d'ocupació de la via pública. 
i. Instal•lació  de  mobiliari  que  incomplisca  les  especificacions  o  els  models  

aprovats  per l‟Ajuntament. 
j. Ocupació  de  la  via  pública  de  manera  que  destorbe  o  obstaculitze  la  lliure  

circulació  de vianants  o  vehicles  o  que  puga  ocasionar  danys  a  persones  i  
altres  elements  de  la  via pública. 

k. Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal. 
l. Deteriorar qualsevol element de la via pública. 

 
Article 35.- Execució forçosa i actuació municipal 

 
1. Davant de  l‟ incompliment   de  les  obligacions  de  manteniment,  neteja  o  

reparació,  pel  titular de l'obra, activitat o pels propietaris d'edificis i locals, amb 
independència de les sancions a què haguera lloc, l'Ajuntament podrà requerir a la 
propietat, al titular de l'activitat o a l'adjudicatari de l'obra o servici, la seua realització 
a través del procediment d'execució forçosa. 

2. Transcorregut   el   termini   marcat   sense   executar allò ordenat,   es   durà   a   
terme   per l'Ajuntament, amb càrrec d'allò que s'ha obligat a través del procediment 
d'execució subsidiària. 

3. Els   elements   instal•lats   en   la   via   pública   sense   autorització   municipal,   
podran   ser immediatament  retirats per els servicis municipals, que repercutiran el 
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cost corresponent   al   responsable   de   la dita   instal•lació,   sense   perjuí   de   
l'aplicació del procediment sancionador que corresponga. 

 
 

CAPÍTOL V.- ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D'ACTES PÚBLICS 

 

Article 36.- Organització i autorització d'actes públics 
 

1. Els  organitzadors  d'actes   celebrats  en  els  espais  públics  han de  garantir  la 
seguretat de les persones i els béns. A estos efectes han de complir amb les 
condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixen en cada cas per 
l'òrgan competent. Quan les circumstàncies així ho aconsellen, l'Ajuntament podrà 
exigir als organitzadors que depositen una fiança o subscriguen una pòlissa 
d'assegurança per a respondre dels danys i perjuís que puguen causar-se. 

2. Els   organitzadors   d'actes     públics,   en   atenció     als   principis   de   
col•laboració, coresponsabilitat i confiança amb l'autoritat municipal, hauran de vetlar 
per que els espais públics  utilitzats  no  s'embruten   i  els seus  elements  urbans  o  
arquitectònics  no  es deterioren, quedant obligats, si és el cas, a la corresponent 
reparació, reposició i/o neteja. 

3. L'Ajuntament   no  atorgarà  autorització  per a  la  celebració  d'actes   festius,  
musicals, culturals, esportius o  d'índole semblant en els espais públics en què es 
pretenguen realitzar  quan,  per  les  previsions  del  públic  assistent,  les  
característiques  del  propi espai   públic   o   altres   circumstàncies   degudament   
acreditades   i   motivades   en   l'expedient, els dits esdeveniments puguen posar en 
perill la seguretat, la convivència o el civisme.  En  estos  supòsits,  sempre  que  
siga  possible,  l'Ajuntament   proposarà   als organitzadors espais alternatius en què 
puga celebrar-se l'acte. 

4. Quan es tracte de l'exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut 
en l'article 21 de la Constitució, i d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Llei 
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà un informe preceptiu motivat 
en el que s'arreplegaran circumstàncies i causes objectives que, si és el cas, puguen 
desaconsellar la celebració de l'acte o esdeveniment en l'espai públic previst pels 
seus organitzadors, a fi que l'autoritat governativa competent adopte la decisió que 
corresponga. 

 

 

TÍTOL III.- NORMES DE CONDUCTA EN L'ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS, SANCIONS I 

INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES 

 

CAPÍTOL I.- ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES 

 

Article 37.- Fonaments de la regulació 
 

Les   conductes   tipificades   com a   infraccions   en   este   capítol   troben   el seu   
fonament, constitucional  i  legal,  en  la  necessitat   d‟evitar  en  l'espai   públic  totes  les  
pràctiques individuals o col•lectives que atempten contra la dignitat de les persones, així 
com les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o de 
qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan es 
dirigisquen als col•lectius més vulnerables. 
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Article 38.- Normes de conducta 

 
1. Queda  prohibida  en  l'espai   públic  tota  conducta  de  menyspreu  a  la  dignitat  

de  les persones,  així  com  qualsevol  comportament  discriminatori,  siga  de  
contingut  xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, de  fet,  per  escrit  o  de  paraula,  per mitjà d'insults 
,  burles,  molèsties  intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres 
conductes vexatòries. 

2. Queden  especialment  prohibides  les  conductes  anteriorment  descrites  quan  
tinguen com a objecte o es dirigisquen contra persones majors, menors i persones 
amb discapacitats. 

3. En concret, es prohibixen les actituds d'assetjament entre menors en l'espai públic. 
Seran especialment  perseguides  les  conductes  d'agressió   o  assetjament  a  
menors  realitzades  per grups de persones que actuen en l'espai urbà. 

4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o 
esportiva, o  de  qualsevol  altra  índole,  vetlaran  per  que  no  es  produïsquen,  
durant  la seua  celebració,  les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb 
motiu de qualsevol d'eixos actes es realitzen les mencionades conductes , els seus 
organitzadors hauran de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat. 
 

Article 39.- Règim de sancions 
 

1. Sense perjuí que els fets siguen constitutius d'infracció penal, la realització de les 
conductes  descrites  en  l'apartat   1  de  l'article  precedent  tindrà  la  consideració  
d'infracció greu, i serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros, llevat que el 
fet constituïsca  una  infracció  o  li  corresponga  una  sanció  diferent,  d'acord   
amb  la legislació aplicable. 

2. Sense perjuí de la legislació penal, tindran la consideració d'infraccions molt greus, 
que se  sancionaran  amb  multa  d'1 .500,01  a  3.000  euros,  les  conductes  
descrites  en  els apartats 2 i 3 de l'article precedent. Si les dites conductes foren 
realitzades per grups de persones, s'imputarà la comissió de la infracció a tots els 
membres d'estos grups que es  trobaren  en  el  lloc   dels  fets  i  participaren,  
activa  o  passivament,  en  la realització de les conductes antijurídiques previstes en 
l'article anterior. 
 

Article 40.- Intervencions específiques 
 

Quan  les  conductes  contràries  a  la  dignitat  de  les  persones  o  discriminatòries  
puguen  ser constitutives  d'il•lícits   penals,  els  agents  de  l'autoritat   ho  posaran  en 
coneixement de l'autoritat judicial competent, sense perjuí de la continuació de l'expedient 
sancionador, en els termes de l'article 172 d'esta Ordenança. 
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CAPÍTOL II.- DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ 

 

Article 41.- Fonaments de la regulació 
 

1. La regulació continguda en este capítol es fonamenta en el dret a disfrutar del 
paisatge urbà   del   Municipi   de La Llosa de Ranes, que   és   indissociable   del   
correlatiu   deure de mantindre-ho en condicions de neteja, pulcritud i decor. 

2. Els grafits, les pintades i altres conductes d'embrutiment i enlletgiment no sols 
devaluen el patrimoni públic o privat i posen de manifest el seu deteriorament, sinó 
que principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, que afecta la qualitat 
de vida dels veïns o veïnes i visitants. 

3. El deure d‟abstindre's d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en 
l'evitació de la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les 
infraccions,incloses  les  penals,  basades  en  la  protecció  del  patrimoni,  tant 
públic com privat. 
 

 
Secció primera: Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 

 

Article 42.- Normes de conducta 
 

1. Està prohibit realitzar tot tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o 
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o semblants) o bé 
ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l'espai públic, així com en l'interior o 
l'exterior d'equipaments ,  infraestructures  o  elements  d'un   servici  públic  i  
instal•lacions  en general,  inclosos  transport  públic,  equipaments,  mobiliari  urbà,  
arbres,  jardins  i vies  públiques  en  general  i  la  resta   dels  elements  descrits  en  
l'article   3  d'esta  Ordenança.  Queden  exclosos  els  murals  artístics  que  es  
realitzen  amb  autorització  del propietari o amb autorització municipal. 

2. Quan el grafit o la pintada es realitze en un bé privat que es trobe instal•lat de 
manera  visible  o  permanent  en  la  via  pública,  es  necessitarà,  també,  
l'autorització  expressa de l'Ajuntament. 

3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o 
esportiva, o  de  qualsevol  altra  índole,  vetlaran  per  que  no  es  produïsquen,  
durant  la seua  celebració, conductes de degradació visual de l'espai utilitzat. Si amb 
motiu de qualsevol d'estos actes  es  produeixen  les  conductes  descrites  en  
l'apartat   primer  d'este   article,  els seus organitzadors hauran de comunicar-ho 
immediatament als agents de l'autoritat. 

4. Sense perjuí de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o 
tutores o  guardadors  o  guardadores  per  les  accions   dels  menors  d'edat   que  
depenguen  d'ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les 
infraccions descrites en este article comeses pels menors que es troben davall la 
seua tutela, sempre que, per la seua banda, conste dol, culpa o negligència, inclosa 
la simple inobservança. 
 

Article 43.- Règim de sancions 
 

1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la consideració 
d'infracció  lleu,  i  serà  sancionada  amb  multa  de  fins a  750  euros,  llevat  que  
el  fet constituïsca una infracció més greu. 
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2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 750,01 a 
1.500 euros, les pintades o els grafits que es realitzen: 

a. En els elements del transport, ja siguen de titularitat pública o privada, i, en el 
primer cas,  municipal  o  no,  inclosos  els  vehicles,  les  parades,  les  
marquesines  i  la resta d'elements instal•lats en els espais públics. 

b. En els elements dels parcs i jardins públics. 
c. En les fatxades dels immobles, públics o privats, limítrofs, llevat que l'extensió 

de la pintada o el grafit siga quasi inapreciable. 

d. En els senyals de circulació o d'identificació viària, o de qualsevol element del 
mobiliari urbà,  quan  implique  la  inutilització  o  pèrdua  total  o  parcial  de  

funcionalitat  de l'element. 
   3.   Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de   

1.500,01 a 3.000 euros, quan s'atempte especialment contra l'espai urbà per realitzar-
se sobre monuments o edificis catalogats o protegits. 

 
Article 44.- Intervencions específiques 

 
1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran 

i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats. 
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat 

fóra possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de 
l'autoritat comminaran personalment la persona infractora a què procedisca a la seua 
neteja, sense perjuí de la imposició de les sancions que corresponguen per la 
infracció comesa. 

3. L'Ajuntament ,  subsidiàriament,  podrà  netejar  o  reparar  els  danys  causats  per  
la infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjuí de la 
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà dels gastos 
que comporte la neteja o reparació, sense perjuí també de la imposició de les 
sancions oportunes. 

4. Tractant-se   les   persones   infractores   de   menors,   es   faran   els   tràmits   
oportuns   i necessaris  per a  comprovar  si  concorren  indiciàriament  les  
circumstàncies  previstes  en  l'apartat 4 de l'article 148. 

5. Quan el grafit o la pintada puguen ser constitutius de la infracció patrimonial prevista 
en l'article 626 del Codi Penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement 
de l'autoritat judicial competent, sense perjuí de la continuació de l'expedient 
sancionador. 
 

Secció segona.- Pancartes, cartells, adhesius i altres elements semblants 

 

Article 45.- Normes de conducta 
 

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

2. La col•locació de pancartes en la via publica o en els edificis només podrà ser 
realitzada amb autorització municipal. En tot cas l'autorització es referirà a la 
col•locació de cartells, pancartes i elements que no danyen ni embruten la superfície 
i siguen de fàcil extracció, amb compromís  per  part  del  sol•licitant  de  
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l'autorització   de  retirar-los  en  el  termini  que  s'establisca. Es podran col•locar 
cartells en aparadors, portals i altres llocs situats en l'interior dels establiments 

3. Igualment, es necessitarà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del 
titular del bé afectat, quan el cartell o la pancarta s'instal•le en un bé privat si vola 
sobre l'espai públic, excloses les pancartes en balcons i altres obertures. 

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

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

6. Es  prohibeix  col•locar  publicitat  sobre  la  part  exterior   dels  vidres   dels  
vehicles,  així com  escampar  i  tirar  qualsevol  classe  de  fullets  o  papers  de  
publicitat  comercial  o  qualsevol material semblant en la via pública i en els espais 
públics i altres espais definits en el article 3 d'esta Ordenança. 

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

8. Les  persones  físiques  o  jurídiques  que  promoguen  la  contractació  o  difusió  
del  missatge respondran  directament  i  solidàriament  de  les  infraccions  
precedents  amb  els  autors materials del fet. 
En qualsevol cas els responsables estan obligats a la retirada de tots els cartells, 
tanques i elements  col•locats  sense  autorització.  L'Ajuntament   podrà  procedir  a  
la seua  retirada  de forma subsidiària i repercutint el cost en els responsables, sense 
perjuí de les sancions corresponents 

9. Els propietaris dels immobles cuidaran de mantindre netes les seues parets i 
fatxades de qualsevol tipus de cartell o anunci que no estiga autoritzat. 
 

 
Article 46.- Fullets i octavilles 

 
1. Es  prohibix  escampar  i  tirar,  qualsevol  classe  de  fullets,  octavilles  o  papers  

de  propaganda  o publicitat i materials semblants en la via i en els espais públics. A 
estos efectes no es considerarà  infracció,  depositar  ordenada  i  adequadament  
qualsevol  tipus  d'informació , sempre que es faça en llocs adequats. 

2. Els repartidors de publicitat domiciliària no podran col•locar propaganda fora del 
recinte del portal dels edificis. 

3. Els  titulars   dels  establiments  no  podran  situar  en  la  via  pública  cap  classe  
de mobiliari amb propaganda publicitària. 

4. Les taules per al repartiment de propaganda, informació o arreplega de firmes 
hauran de comptar amb una sol•licitud prèvia d'autorització municipal i es col•locaran 
en aquells llocs on no obstruïsquen el pas de vianants. 
 

Article 47.- Publicitat 
 

1. La publicitat en la via pública podrà adoptar les modalitats següents: 
a) Anuncis publicitaris sempre que reunisquen les característiques aprovades per 

l‟Ajuntament, per mitjà de la corresponent llicència. 
b) Repartiment d'octavilles publicitàries, sense que en cap cas es tiren a la via pública. 
c) Propaganda oral, quan siga expressament autoritzada per l'Ajuntament. 

2. No   podrà   posar-se   en   contenidors,   fanals,   mobiliaris   urbans   i   semblants,   sent  
    responsable l'empresa anunciadora. 
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Article 48.- Règim de sancions 
 

1. Els  fets  descrits  en  els  articles  anteriors  seran  constitutius  d'infracció   lleu,  i 
sancionats amb multa de 120 a 750 euros. 

2. Tindran,  no  obstant això,  la  consideració  d'infraccions   greus  la  col•locació  de  
cartells, pancartes  o  adhesius  en  edificis  i  instal•lacions  municipals,  en  el  
mobiliari  urbà  o natural, i en general, en tots aquells elements que, situats en l'espai 
públic, estiguen destinats a prestar servicis específics a la ciutadania. En estos 
casos, la infracció serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros. 

3. Quan les infraccions precedents es realitzen sobre monuments o edificis catalogats o 
protegits,  tindran  la  consideració  de  molt  greus,  i  seran  sancionades  amb  
multa  de 1.500,01  a  3.000  euros.  Tindrà  la  mateixa  consideració  i  l'import   de  
la  multa  serà  el mateix quan la col•locació de cartells, pancartes o adhesius es 
faça en senyals de circuculació de manera que impossibilite una correcta visió per 
part dels conductors i/o vianants. 
 

Article 49.- Intervencions específiques 
 

1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran 
i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats. 

2. Així mateix,  comminaran  personalment   la  persona  infractora  a  què  procedisca  
a  retirar  el material i reparar els danys efectuats per la seua col•locació, sense 
perjuí de les sancions que corresponga imposar per la infracció comesa. 

3. L'Ajuntament podrà   adoptar   la   mesura   cautelar   de   retirada     dels   elements   
de propaganda o publicitat amb càrrec a la persona responsable, sense perjuí de la 
imposició de les sancions corresponents. 
 

CAPÍTOL TERCER.- APOSTES 

 

Article 50.- Fonaments de la regulació 
 

La  regulació  continguda  en  este  capítol  es  fonamenta  en  la  salvaguarda  de  la  
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i en la protecció dels legítims 
drets dels  usuaris  o  usuàries  de  l'espai  públic,  sobretot    dels  col•lectius  especialment 
vulnerables, com per exemple els menors. 

 

Article 51.- Normes de conducta 
 

Està prohibit en l'espai públic l'oferiment de jocs que impliquen apostes amb diners o béns, 
excepte autorització específica. 

 

Article 52.- Règim de sancions 
 

1. Tindrà  la  consideració  d'infracció   greu,  i  se  sancionarà  amb  multa  de  750,01  
a  1.500 euros, l'oferiment de jocs que impliquen apostes de diners o béns. 

2. Tindran  la  consideració  d'infraccions   molt  greus,  i  seran  sancionades  amb  
multa  de 1.500,01 a 3.000 euros, l'oferiment d'apostes que comporten un risc de 
pèrdua més enllà del que és habitual en tot joc d'atzar, i, en tot cas, el joc del "trile". 
 

Article 53.- Intervencions específiques 
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Tractant-se de la infracció consistent en l'oferiment d'apostes en l'espai públic, els agents de 
l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així com dels fruits de la 
conducta infractora. 

 
 

CAPÍTOL QUART. - ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS 
 

Article 54.- Fonaments de la regulació 
 

1. La regulació continguda en este capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de 
les persones, en la protecció dels vianants i en el dret que totes les persones tenen a 
no ser pertorbades en el seu exercici i a disfrutar lúdicament dels espais públics 
conforme a la naturalesa i el destí d'estos, respectant les indicacions contingudes en 
els rètols informatius de l'espai afectat, si existixen, i en qualsevol cas els legítims 
drets dels altres usuaris o usuàries. 

2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o semblants en l'espai públic està sotmesa al 
principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seua seguretat i 
tranquil•litat, així com al fet que no impliquen perill per als béns, servicis o 
instal•lacions, tant públics com privats. 

3. Queden  exceptuats  les  proves  esportives  i  altres  esdeveniments  en  la  via  i  
espais  públics degudament autoritzats. 
 

Article 55.- Normes de conducta 
 

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

2. Està  especialment  prohibida  la  pràctica  de  jocs  amb  instruments  o  altres  
objectes  que puguen posar en perill la integritat física dels usuaris de l'espai públic, 
així com la integritat dels béns, servicis o instal•lacions, tant públics com privats. 

3. No  està  permesa  la  pràctica  d'acrobàcies   i  jocs  d'habilitat   amb  bicicletes,  
patins  o monopatins fora de les àrees destinades a este efecte, amb caràcter 
estable o temporal. 
Queda prohibida la utilització d'escales per a vianants, elements per a l'accessibilitat 
de persones  discapacitades,  baranes,  bancs,  passamans,  o  qualsevol  altre  
element  del mobiliari urbà per a realitzar acrobàcies amb patins i monopatins. 
 
 

Article 56.- Règim de sancions 
 

1. Els  agents  de  l'autoritat   en  els  casos  previstos  en  l'article   anterior  es  
limitaran  a recordar a estes persones que dites pràctiques estan prohibides per la 
present Ordenança. 
Si  la  persona  persistira  en  la seua  actitud  podrà  ser  sancionada  d'acord   amb  
l'apartat  següent. 

2. L‟ incompliment   de  les  normes  previstes  en  l'article   anterior  es  considerarà  
infracció lleu  i  serà  sancionada  amb  multa  de  fins a  750  euros,  llevat  que  el  
fet  constituïsca  una infracció més greu. 

3. Tindran,  no  obstant això,  la  consideració  d'infraccions   greus,  i  seran  
sancionades  amb multa de 750,01 a 1.500 euros: 
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a. La pràctica de jocs que impliquen un risc rellevant per a la seguretat de les        
persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o 
monopatins per voreres o llocs destinats a vianants. 

b. La utilització d'elements o instal•lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per 
a la pràctica del monopatí, patins o semblants quan es posen en perill de 
deteriorament. 

 
Article 57.- Intervencions específiques 

 
1. Tractant-se  de  la  infracció  consistent  en  la  pràctica  de  jocs  en  l'espai   públic,  

els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats. 
2. Igualment,  en  el  cas  de  les  infraccions  greus  previstes  en  l'apartat   segon  de 

l'article anterior, els agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí o 
semblant amb que s'haja produït la conducta. 
 

CAPÍTOL QUINT.- ALTRES CONDUCTES EN L'ESPAI PÚBLIC 
 

Secció I.- Ocupació de l'espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat 

 

Article 58.- Fonaments de la regulació 
 

1. Les conductes tipificades com a infraccions en esta secció pretenen salvaguardar, 
com béns  especialment  protegits,  el  dret  que  tenen  els  ciutadans  i  ciutadanes  
a transitar pel Municipi de La Llosa de Ranes sense ser molestats o pertorbats en la 
seua voluntat, la lliure circulació de les persones, la protecció de menors, així com el 
correcte ús de les vies i els espais públics. 

2. Especialment, esta secció tendeix a protegir a les persones que estan en el Municipi 
de La Llosa de Ranes enfront de  conductes  que  adopten  formes  de  mendicitat  
insistent,  intrusiva  o agressiva,  així  com  organitzada,  siga  esta  directa  o  
encoberta  baix  prestació  de  xicotets servicis no sol•licitats, o qualsevol altra 
fórmula equivalent, així com enfront de qualsevol altra forma de mendicitat que, 
directament o indirectament, utilitze menors com a reclam o estos acompanyen la 
persona que exercix eixa activitat. 
 

Article 59.- Normes de conducta 
 

1. Es  prohibixen  aquelles  conductes  que,  davall  l'aparença   de  mendicitat  o  baix  
formes organitzades,   representen   actituds   coactives   o   d'assetjament  ,   o   
obstaculitzen   i   impedisquen intencionadament el lliure trànsit dels ciutadans i 
ciutadanes pels espais públics. 

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

3. Sense perjuí del que preveu l'article 232 de Codi Penal, queda totalment prohibida la 
mendicitat  exercida  per  menors  o  aquella  que  es  realitze,  directament  o  
indirectament,  amb menors o persones amb discapacitats. 

4. Es  prohibix  també  la  realització  en  l'espai   públic  d'activitats   de  qualsevol  
tipus quan obstruïsquen o puguen obstruir el tràfic rodat per la via pública, posen en 
perill la seguretat de les persones o impedisquen de manera manifesta el lliure 
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trànsit de les persones per voreres, places, avingudes, passatges o bulevards o 
altres espais públics. Estes conductes estan  especialment  prohibides  quan  es  
desenrotllen  en  la  calçada,  en  els  semàfors  o invadint espais de tràfic rodat. 

5. En  aquells  casos  de  conductes  que  adopten  formes  de  mendicitat  no  
previstes  en  els apartats  anteriors,  i  que  tinguen  arrel  social,  els  agents  de  
l'autoritat ,  i  d'acord  únicament  amb  el  contingut  del  Pla  d'Inclusió   Social  que  
establisca  el  Municipi  de La Llosa de Ranes, contactaran amb  els  servicis  socials  
al efecte de  que  siguen  estos  els  que conduïsquen aquelles persones que les 
exercisquen als servicis socials d'atenció  primària, amb la  finalitat d'assistir-les, si 
fóra necessari. 
 

Article 60.- Règim de sancions 
 

1. Quan  la  infracció  consistisca  en  l'obstaculització   del  lliure  trànsit   dels  
ciutadans  i ciutadanes pels espais públics, els agents de l'autoritat informaran, en 
primer lloc, a estes persones que dites pràctiques estan prohibides per la present 
Ordenança. Si la persona  persistira  en  la seua  actitud  i  no  abandonara  el  lloc,  
es  procedirà  a  imposar-li  la sanció que corresponga. 
En  tot  cas,  estes  sancions  podran  ser  substituïdes,  d'acord   amb  la  legislació,  
per sessions  d'atenció   individualitzada  amb  els  servicis  socials  o  per  cursos  
en   què  s'informarà   les  persones  afectades  de  les  possibilitats   que  les  
institucions  públiques  i privades els oferisquen suport i assistència social, així com 
se'ls prestarà l'ajuda que siga necessària. 

2. La realització de les conductes descrites en l'apartat 1 de l'article anterior és       
constitutiva d'una infracció lleu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 120 
euros, llevat que els fets puguen ser constitutius d'una infracció més greu. 

3. Les  conductes  recollides  en  l'apartat   2  de  l'article  anterior  tindran  la  
consideració  d'infraccions lleus i seran sancionades amb multa de fins a 120 euros. 
Quan es tracte de la neteja dels parabrisa dels automòbils detinguts en els semàfors 
o en la via pública, 
La infracció tindrà la consideració de greu, i serà sancionada amb multa de 750,01 a 
1.500 euros.  En  este  últim  supòsit  no  es  requerirà  l'ordre   d'abandó   de  
l'activitat   i  es procedirà a l'inici del corresponent procediment administratiu 
sancionador. 

4. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a estos, 
de forma immediata, l'atenció que siga necessària, sense perjuí de que s'adopte la 
resta de les mesures  que  preveu,  si  és  el cas,  l'ordenament   jurídic.  Es  
considerarà,  en  tot  cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa de 
1.500,01 a 3.000 euros, la mendicitat exercida,  directament  o  indirectament,  amb  
acompanyament  de  menors  o  amb  persones  amb discapacitat, sense perjuí del 
que preveu l'article 232.1 del Codi Penal. 

5. Les  conductes  recollides  en  l'apartat   4  de  l'article  anterior  tindran  la  
consideració  d'infraccions lleus, i seran sancionables amb multa de fins a 200 euros, 
excepte el cas de les conductes que el mencionat apartat 4 qualifica d‟ especialment 
prohibides, la sanció del qual podrà ascendir a la quantia de 300 euros. 

6. Els  agents  de  l'autoritat   informaran,  en  primer  lloc,  a  estes  persones   que  
dites pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistira 
en la seua actitud i no abandonara el lloc, es procedirà a imposar-li la sanció que 
corresponga. 

7. En  tot  cas,  estes  sancions  podran  ser  substituïdes,  d'acord   amb  la  legislació,  
per sessions  d'atenció   individualitzada  amb  els  servicis  socials  o  per  cursos  
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en   què  s'informarà estes persones de les possibilitats que les institucions 
públiques i privades els oferisquen assistència social, així com se'ls prestarà l'ajuda 
que siga necessària. 

 
 

Article 61.- Intervencions específiques 
 

1. L'Ajuntament adoptarà totes les mesures del seu abast per a eradicar el fenomen de 
la mendicitat  en  qualsevol  de  les seues  formes  en  el  Municipi  de La Llosa de 
Ranes. Amb  tal  fi, treballarà i prestarà l'ajuda que siga necessària per a la inclusió 
social. 

2. Els  agents  de  l'autoritat ,  o  si  és  el cas  els  servicis  socials,  informaran   totes  
les persones  que  exercisquen  la  mendicitat  en  llocs  de  trànsit  públic  de  les  
dependències municipals  i   dels  centres  d'atenció   institucional  o  de  caràcter  
privat  (associacions, organitzacions  no  governamentals  –ONG–,  etc.)   als  que  
poden  acudir  per a  rebre  el suport que siga necessari per a abandonar estes 
pràctiques. 
En tot cas, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats  per a  desenrotllar  la  conducta  antijurídica,  així  com,  si  és  el  cas,   
dels  fruits obtinguts. 
 

Secció  II.-  Utilització  de  l'espai  públic  per a  l'oferiment   i  demanda  de  servicis 

sexuals 

 

Article 62.- Fonaments de la regulació 
 

1. Les conductes tipificades com a infracció en esta secció persegueixen preservar els 
menors de  l'exhibició   de  pràctiques  d'oferiment   o  sol•licitud  de  servicis  sexuals  
en  el  carrer, mantindre  la  convivència  i  evitar  problemes  de  servicis viaris  en  
llocs  de  trànsit  públic  i previndre l'explotació de determinats col•lectius. 

2. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l'ocupació de 
l'espai  públic  com  a conseqüència  de  les  activitats  d'oferiment   i  demanda  de 
servicis sexuals, i es dicta tenint en compte els títols competencials municipals i els 
béns jurídics protegits previstos en el paràgraf anterior. 
 

Article 63.- Normes de conducta 
 

1. D'acord amb les finalitats recollides en l'article anterior, es prohibix oferir, sol•licitar, 
negociar  o  acceptar,  directament  o  indirectament,  servicis  sexuals  retribuïts  en  
l'espai  públic quan estes pràctiques excloguen o limiten la compatibilitat dels 
diferents usos de l'espai públic. 

2. Està especialment prohibit per esta Ordenança l'oferiment, la sol•licitud, la 
negociació o  l'acceptació   de  servicis  sexuals  retribuïts  en  l'espai   públic,  quan  
estes conductes es porten a terme en espais situats a menys de dos-cents metres 
de distància de centres docents o educatius en els que s‟imparteixen ensenyances 
del règim general del sistema educatiu. 

3. Igualment, està especialment prohibit mantindre relacions sexuals per mitjà de 
retribució per elles en l'espai públic. 
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Article 64.- Règim de sancions 
 

1. Els agents de l'autoritat o els servicis municipals, en els casos previstos en l'article 
63.1, es limitaran a recordar a estes persones que dites pràctiques estan prohibides 
per la present Ordenança. Si la persona persistira en la seua actitud i no abandonara 
el lloc, podrà ser sancionada per desobediència a l'autoritat. 

2. Els agents de l'autoritat o els servicis municipals, en els casos previstos en l'article 
63.2,  es  limitaran  en  primer  lloc  a  recordar  a  estes  persones  que  dites  
pràctiques  estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistira en la 
seua actitud i no abandonara el lloc, es procedirà a l'inici del corresponent 
procediment administratiu sancionador. En tot cas, en els supòsits previstos en el 
mencionat apartat 2 de l'article anterior, s'informarà a estes persones que les dites 
conductes estan prohibides, així com de  les possibilitats  que  les  institucions  
públiques  i  privades  els  ofereixen  d'assistència   social, prestant-los, a més, 
l'ajuda que siga necessària. 
Les  conductes  recollides  en  l'apartat   2  de  l'article  anterior  tindran  la  
consideració  de lleus, i seran sancionables amb multa de fins a 750 euros. 

3. Les  conductes  recollides  en  l'apartat   3  de  l'article  anterior  tindran  la  
consideració  de molt greus, i seran sancionables amb multa de 1.500,01 a 3.000 
euros. 
 

Article 65.- Intervencions específiques 
 

1. L'Ajuntament de La Llosa de Ranes, a través dels servicis socials competents, 
prestarà informació i ajuda a totes aquelles persones que exercisquen el treball 
sexual en la ciutat i vullguen abandonar el seu exercici. 

2. Els servicis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, si és el cas, 
informaran totes les persones que ofereixen servicis sexuals retribuïts en espais 
públics  de  les  dependències  municipals  i   dels  centres  d'atenció   institucional  o  
de caràcter privat (associacions, ONG, etc.) als que podran acudir per a rebre el 
suport que siga necessari per a abandonar eixes pràctiques. 

3. L'Ajuntament   de La Llosa de Ranes aprovarà  un  Pla  per a  l'Abordatge   Integral  
del  Treball Sexual, a fi d'evitar que l'oferiment de servicis sexuals en la via pública 
afecte la convivència ciutadana i poder atendre les persones que realitzen estes 
activitats. 

4. El  Pla  per a  l'Abordatge   Integral  del  Treball  Sexual  coordinarà  totes  les  
actuacions  de servicis a les persones que realitzen esta activitat en l'espai urbà, i en 
este sentit arreplegarà: 

a. Col•laborar i establir convenis amb entitats que treballen amb estos 
col•lectius. 

b. Informar sobre els servicis públics disponibles i molt especialment els servicis 
a les persones: servicis socials, servicis educatius i servicis sanitaris. 

c. Informar dels drets fonamentals d'estes persones. 
d. Col•laborar amb les entitats referents a esta matèria per a oferir nova 

formació a les persones que integren este col•lectiu. 
e)   Informar  i  oferir  els  recursos  laborals  disponibles  des de  l'Administració   

o  en col•laboració amb les entitats referents en la matèria. 
    5.    L'Ajuntament de La Llosa de Ranes podrà  crear,  en  el  marc  del  Pla  per a  

l'Abordatge  Integral  del  Treball  Sexual,  una  agència  amb  la  finalitat  d'afrontar   
el  fenomen  en  el municipi. 
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6. L'Ajuntament de La Llosa de Ranes col•laborarà intensament en la persecució i 
repressió de  les  conductes  atemptatòries  contra  la  llibertat  i  indemnitat  sexual  
de  les  persones  que puguen  cometre's  en  l'espai   públic,  en  especial  les  
activitats  de  proxenetisme  o qualsevol  altra  forma  d'explotació   sexual,  i,  molt  
especialment,  quant  als    menors. 
 
 

CAPÍTOL SEXT: NECESSITATS FISIOLÒGIQUES 
 

Article 66. - Fonaments de la regulació 
 

És fonament de la regulació continguda en este capítol la protecció de la salut pública i la 
salubritat, el dret de disfrutar d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes 
generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme. 

 

Article 67.- Normes de conducta 
 

1. Està prohibit fer necessitats fisiològiques, com per exemple defecar, orinar, escopir, 
en qualsevol   dels  espais  definits  en  l'article   3  d'esta   Ordenança  com a  àmbit  
d'aplicació  objectiva  de  la  mateixa,  excepte  les  instal•lacions  o  elements  que  
estiguen  destinats especialment a la realització de tals necessitats. 

2. Queda especialment prohibida la conducta descrita en l'apartat anterior quan es 
realitze en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, 
o quan es faça en mercats d'aliments, monuments o edificis catalogats o protegits, o 
en les seues proximitats. 
 

Article 68.- Règim de sancions 
 

1. La conducta descrita en l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció 
lleu,  i  se  sancionarà  amb  multa  de  fins a  300  euros,  llevat  que  el  fet  
constituïsca  una infracció més greu. 

2. Constituirà  infracció  greu,  sancionada  amb  multa  de  750,01  a  1.500  euros,  la  
conducta descrita en l'apartat 2 de l'article precedent. 
 

CAPÍTOL SÈPTIM.- CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES 

 

Article 69.- Fonaments i objecte de la regulació 
 

La regulació continguda en este capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la 
salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i 
tranquil•litat   dels  veïns  o  veïnes,  el  dret  a  disfrutar  d'un   espai  públic  net  i  no 
degradat, l'ordenada utilització de la via pública a més d'altres béns com, per exemple, la 
competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els drets dels consumidors o 
consumidores i usuaris o usuàries, regulant l'ús i gaudi dels espais i de la via pública evitant 
una utilització abusiva i excloent dels mateixos que pertorbe la normal convivència ciutadana 
garantint la seguretat pública. 

 

Article 70.- Normes de conducta 
 

1. D'acord   al  marc  normatiu  vigent,  queda  prohibit  com a  norma  general  
consumir begudes alcohòliques i altres drogues en els espais públics. 
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a. La  norma  anterior  s'aplicarà   excepte  en  el  cas  de  consum  de  begudes  
alcohòliques  que tinga  lloc  en  establiments  i  altres  espais  reservats  
expressament  per a  aquella finalitat, inclosos si és el cas els esdeveniments 
i festes patronals o populars que expressament s'autoritzen, d'acord amb la 
normativa especifica d'aplicació en cada cas. 

b. Es  prohibix  així mateix,   als  establiments  comercials,  màquines  
expenedores,  venda ambulant,  o  qualsevol  altra  forma  d'expedició ,  la  
venda  de  begudes  alcohòliques  entre  les 22.00 i les 8.00 hores, amb el 
règim d'obertura que se li aplique. 

c. L'Ajuntament prohibirà i conseqüentment impedirà, les concentracions de 
persones en les  quals  es  consumisquen  begudes  alcohòliques  en  la  via  
pública  que  alteren  la  normal convivència ciutadana, sempre que es porten 
a terme conductes que pertorben el dret de les persones al descans nocturn, 
entre les 22.00 i les 8.00 hores. 

d. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, 
festiva, esportiva o de  qualsevol  altra  índole  vetlaran  per  que  no  es  
produïsquen  durant  la seua  celebració  les conductes descrites en els 
apartats anteriors, sent els responsables els organitzadors de l'acte o 
esdeveniment. 
Si amb motiu de qualsevol d'estos actes es realitzen aquelles conductes, els 
seus organitzadors ho  comunicaran  immediatament   als  agents  de  
l'autoritat ,  els  quals  podran  optar  en cas necessari per la suspensió de 
l'activitat. 

e. Sense  perjuí  de  la  responsabilitat  civil  subsidiària   dels  responsables  
legals  per  les accions  dels   menors   d'edat     que   depenguen   d'ells  ,   
aquells   seran   també responsables  directes  i  solidaris  de  les  infraccions  
comeses  pels   menors  d'edat , sempre que, per la seua banda, conste dol, 
culpa o negligència. 

f. En tot cas, i independentment d'allò que s'ha regulat en les ordenances sobre 
medi   ambient i neteja, tot recipient de beguda deu ser depositat   en els 
contenidors corresponents  i,  si  és  el cas,  en  les  papereres  situades  en  
l'espai   públic.  Queda prohibit  tirar  a  terra  o  depositar  en  la  via  pública  
recipients  de  begudes  com llandes, botelles, gots, o qualsevol altre objecte. 

g. Els  establiments  de  venda  de  begudes  i  aliments  no  podran  comportar  
molèsties acústiques als veïns o veïnes o vianants i es regiran per la 
normativa aplicable al soroll d'activitats.  

 

Article 71.- Zones d'especial protecció 
 

L'Ajuntament ,  per  acord  de La Llosa de Ranes podrà  declarar  determinats  espais  
públics com “Zones d'especial protecció” quan es considere que les alteracions esmentades 
hagen produït  o puguen  produir  una greu  pertorbació  de  la  convivència  ciutadana.  
Estes  zones una vegada declarades, seran degudament senyalitzades. 
Es considerarà que es produeix alteració de la convivència ciutadana quan concórrega 
alguna o algunes de les circumstàncies següents: 

a) Quan,  com  a resultat  de  l'acció   del  consum,  es  puga  deteriorar  la  
tranquil•litat  de l'entorn o provocar en ell situacions d'insalubritat, se superen 
els límits acústics o es vulneren les normes sobre contaminació acústica i 
mediambiental. 

b) Quan el consum s'exterioritze en forma denigrant per als vianants o altres 
usuaris dels espais públics, i quan es vulneren reiteradament les normatives 
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sobre gestió de  residus  municipals,  i  neteja  viària  i  es  produïsquen  
actes  de  vandalisme  sobre  el mobiliari urbà. 

c) Quan els llocs en què es consumisca es caracteritzen per l'afluència de 
menors d'edat,  o  si  el  nombre  de  persones  habitualment  concentrat  en  
els dits  espais  es considera  elevat  respecte  a   la  densitat  de  vivendes  i  
veïns  del  lloc  o  espai públic que es tracte. 

 
 

Article 72.- Règim sancionador 
 

1. Seran molt greus les infraccions que suposen: 
 

a) Una  pertorbació  de  la  convivència  que  afecte  de  manera  greu,  immediata  i  
directa,  a  la tranquil•litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones o al normal 
exercici d'activitats  de  qualsevol  classe  en  els  termes  regulats  en esta 
Ordenança o a la salubritat o ornament públics i quan això es derive de la 
concentració de persones en la via pública en què es consumisca o no alcohol, entre 
les 22 hores i les 8 hores. 

b) L‟ incompliment   de  les  ordres,  senyalitzacions o requeriments  formulats  per  les  
autoritats municipals o els seus agents en directa aplicació del que disposa esta 
ordenança. 

c) L‟ impediment de l'ús d'un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la 
seua utilització. 

d) Els  actes  de  deteriorament  greu  i  rellevant  d'espais   públics  o  de  qualsevol  de  
les seues instal•lacions  i  elements,  siguen  mobles  o  immobles,  no  derivats  
d'alteracions   de  la seguretat ciutadana. 

e) La comissió de dos faltes greus en el termini d'un any quan es va sancionar la 
primera d'elles per resolució ferma en via administrativa. 
 

2. Constituïxen infraccions greus: 
 

a) Les   concentracions   de   persones   en   la   via   pública   que   afecten   
negativament     la convivència ciutadana entre les 22 i les 8 hores i no puguen ser 
incloses en l'apartat a) de l'anterior. 

b) L'expedició de begudes alcohòliques entre les 22,00 i les 08,00 hores segons es 
descriu en l'article 70.1.b 

c) La realització d'actes que ocasionen destrosses o desperfectes al mobiliari o 
equipaments urbans que impedisquen el seu normal ús,  fent-los inservibles per al 
mateix o quan el cost de  reparació  siga  superior  en  més  d'un   30%  el  valor  de  
mercat  del  dit  mobiliari  o equipament. 

d) Actes  que  ocasionen  destrosses  o  desperfectes  a  elements  d'ornament   públic,  
com  ara estàtues, de manera que desvirtuen la seua normal contemplació. 
 
 

3. Constituïxen infraccions lleus: 
 

a) La realització d'actes que ocasionen destrosses o desperfectes al mobiliari o 
equipaments urbans però que no impedisca el seu ús. 

b) La utilització del mobiliari urbà per a usos diferents de la seua finalitat. 
c) Obstruir  l'accés     als  portals  veïnals  o  l'entrada   a  garatges  públics  o  privats  

de manera que s'impedisca la seua normal utilització. 
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d) Timbrar indiscriminadament en els portals d'edificis de manera que s'impedisca el 
descans nocturn. 

e) Pegar  puntellons  a  residus  o  elements  sòlids  existents  en  via  pública  de  
manera  que produïsquen notable afecció acústica. 

f) Tirar a terra o depositar en la via publica recipients de begudes, llandes, botelles o 
qualsevol altre objecte. 

 
 

Article 73.- Criteris per a la graduació de la sanció 
 

Per a la determinació de les sancions previstes en esta Ordenança es tindrà en consideració 
el principi de proporcionalitat i, en tot cas, els següents criteris de graduació: 

a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil•litat o en el pacífic exercici 
dels drets d'altres persones o activitats. 

b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornament públics. 
c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l'ús d'un servici o d'un espai públic per 

part de les persones amb dret a utilitzar-los. 
d) La  intensitat  de  la  pertorbació  ocasionada  en  el  funcionament  normal  d'un   

Servici públic. 
e) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, instal•lacions o 

elements d'un servici o d'un espai públic. 
f) La comissió de dos faltes lleus en el termini d'un any quan es va sancionar la primera 

d'elles per resolució ferma en via administrativa. 
 

Article 74.- Intervencions específiques 
 

1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran 
i intervindran  cautelarment  les  begudes,  els  envasos  o  els  altres  elements  
objecte  de  les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les 
begudes alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament 
per raons higiènic- sanitàries. 

2. Tractant-se  les  persones  infractores  de  menors,  es  practicaran  les  diligències  
necessàries per a comprovar si concorren indiciàriament les circumstàncies previstes 
en l'apartat 4 de l'article 148, a fi de procedir, també, a la seua denúncia. 

3. Per a garantir la salut de les persones afectades, així com per a evitar molèsties 
greus als   ciutadans   i   ciutadanes,   els   agents   de   l'autoritat  ,   quan   
procedisca,   podran acompanyar les persones en estat d'embriaguesa als servicis 
de salut o d'atenció social corresponents. 
 
 

CAPÍTOL OCTAU. - COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT D'ALIMENTS, BEGUDES I 

ALTRES PRODUCTES 
 

Article 75.- Fonaments de la regulació 

 
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la 
protecció de la salubritat, l'ús racional i ordenat de la via pública i la salvaguarda de la 
seguretat pública,  a més,  si  és  el cas,  de  la  protecció  de  les  propietats  industrial  i  
intel•lectual,  la competència lleial en l'economia de mercat i els drets de consumidors i 
usuaris. 
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Article 76.- Normes de conducta 
 

1. Està  prohibida  la  venda  ambulant  en  l'espai   públic  de  qualsevol  tipus  
d'aliments , begudes  i  altres  productes,  excepte  les  autoritzacions  específiques.  
En  tot  cas, la llicència  o autorització haurà de ser perfectament visible. 

2. Queda   prohibit   col•laborar   en   l'espai públic   amb  els   venedors   ambulants   
no autoritzats, amb accions com facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la 
presència dels agents de l'autoritat. 

3. Es  prohibix  la  compra  o  l'adquisició   en  l'espai   públic  d'aliments ,  begudes  i  
altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. 

4. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o 
de qualsevol altra índole vetlaran per que no es produïsquen, durant la seua 
celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de 
qualsevol d'estos actes es realitzen dites  conductes,  els seus  organitzadors  ho  
comunicaran  immediatament   als  agents  de  la autoritat. 
 

Article 77.- Règim de sancions 
 

1. Sense perjuí de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en els dos 
primers apartats de l'article precedent són constitutives d'infracció lleu, que se 
sancionarà amb multa de fins a 500 euros. 

2. La  conducta  prohibida  descrita  en  l'apartat   3  de  l'article  precedent  és  
constitutiva  d'infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 500 euros. 
 

Article 78.- Intervencions específiques 
 

1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran 
i intervindran  cautelarment  el  gènere  o  els  elements  objecte  de  les  
prohibicions  i  els materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o béns 
fungibles, es destruiran o se'ls donarà el destí que siga adequat. 

2. Quan les conductes tipificades en este capítol puguen ser constitutives d'il•lícit penal, 
els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, 
sense perjuí de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l'article 
173 d'esta Ordenança. 
 

CAPÍTOL  NOVÉ.-  ACTIVITATS  I  PRESTACIÓ  DE  SERVICIS  NO  AUTORITZATS.  

DEMANDA  I CONSUM 

 

Article 79.- Fonaments de la regulació 
 

La regulació continguda en este capítol es fonamenta en l'ús racional, ordenat i propi de les 
vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o pertorbades en 
l'exercici   de  la seua  llibertat,  la  salut  de  les  persones,  la  salvaguarda  de  la  
seguretat  pública, a més, si és el cas, de la protecció de les propietats industrial i 
intel•lectual, la competència lleial i els drets de consumidors i consumidores i usuaris i 
usuàries. 

 

Article 80.- Normes de conducta 
 

1. Es  prohibix  la  realització  d'activitats   i  la  prestació  de  servicis  no  autoritzats  en  
l'espai públic, com a tarot, vidència, massatges o tatuatges, vigilància de vehicles o 
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altres que contradiguen  la  legislació  sobre  la  protecció  de  les  propietats  
industrial  i  intel•lectual,  la competència deslleial i els drets dels consumidors i 
usuaris i aquells que necessiten llicència d'activitat. 

2. Es prohibix l'exposició per a venda de vehicles en la via pública sense autorització 
municipal. 

3. Queda prohibit col•laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats o presta els 
servicis  no  autoritzats,  amb  accions  com  vigilar  i  alertar  sobre  la  presència   
dels agents de l'autoritat. 

4. Es prohibix la demanda, l'ús o el consum en l'espai públic de les activitats o els 
servicis  no  autoritzats   als  que  es  referix  este  capítol.  En  tot  cas,  la  llicència  
o autorització haurà de ser perfectament visible. 

5. Els  organitzadors  d'actes   públics  de  naturalesa  cultural,  lúdica,  festiva,  
esportiva  o  de qualsevol altra índole vetlaran per que no es produïsquen, durant la 
seua celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de 
qualsevol d'estos actes es realitzen les  conductes  descrites,  els seus  
organitzadors  hauran de  comunicar-ho  immediatament   als agents de l'autoritat. 
 

Article 81.- Règim de sancions 

 
1. Sense perjuí de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en els dos 

primers apartats  de  l'article  precedent  seran  constitutives  d'infracció   lleu,  que  
se  sancionarà amb multa de fins a 500 euros. 

2. La  conducta  prohibida tipificada  en  l'apartat   3  de  l'article  precedent  és  
constitutiva  d'infracció lleu, sancionada amb multa de fins a 500 euros. 
 

Article 82.- Intervencions específiques 
 

1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran 
i intervindran  cautelarment  el  gènere  o  els  elements  objecte  de  les  
prohibicions,  i  els materials o els mitjans emprats. Si es tracta d'aliments o béns 
fungibles, es destruiran o se'ls donarà el destí que siga adequat. 

2. Quan  les  conductes  tipificades  en  este  capítol  puguen  ser  constitutives  de  la  
infracció penal d'estafa, tipificada en els articles 248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, els 
agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, 
sense perjuí de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l'article 
173 d'esta Ordenança. 
 

CAPÍTOL DESÉ.- ÚS IMPROPI DE L'ESPAI PÚBLIC 

 

Article 83.- Fonaments de la regulació 
 

La  regulació  continguda  en  este  capítol  es  fonamenta  en  la  garantia  d'un   ús  
racional  i ordenat  de  l'espai  públic  i  els seus  elements,  a més,  si  és procedent,  de  la  
salvaguarda  de  la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. 

 

Article 84.- Normes de conducta 
 

1. Queda prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera 
que impedisca o dificulte la utilització o el gaudi per la resta dels usuaris. 

2. No  estan  permesos  els  següents  usos  impropis   dels  espais  públics  i  dels  
seus elements: 
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a) Acampar en les vies i els espais públics, acció que inclou la instal•lació estable en 
estos espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal•lats, o en tendes 
de campanya,   vehicles,   autocaravanes   o   caravanes,   excepte   
autoritzacions   per a   llocs concrets. 

b) Dormir de dia o de nit en els espais anteriors. 
c) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents dels que estan 

destinats. 
d) Llavar-se o banyar-se en fonts, estanys o semblants. 
e) Llavar roba en fonts, estanys, dutxes o semblants. 
 

Article 85.- Règim de sancions 
 

La realització de les conductes descrites en l'article precedent és constitutiva d'infracció lleu, 
que se sancionarà amb multa de fins a 500 euros. 

 

Article 86.- Intervencions específiques 
 

1. En els supòsits arreplegats en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran 
i intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats. 

2. Els  servicis  municipals  adoptaran  en  cada  cas  les  mesures  que  siguen  
procedents  en coordinació  amb  els  servicis  socials  municipals  o,  si  és 
procedent,  amb  altres  institucions públiques i, si ho estimaren necessari per raons 
de salut, acompanyaran estes persones a l'establiment o servici municipal apropiat, 
amb la finalitat de socórrer-les o ajudar-les en el possible. En este cas no s'imposarà 
la sanció prevista. 

3. En els supòsits previstos en l'article 84.2.a) en relació amb caravanes i 
autocaravanes, els servicis municipals i els agents de l'autoritat informaran dels llocs 
municipals habilitats per a l'estacionament d'estos vehicles. 

4. Quan  es  tracte  de  l'acampada   amb  autocaravanes,  caravanes  o  qualsevol  
altre  tipus  de vehicle, descrita en l'apartat a) de l'article 84.2 de la present 
Ordenança, i la persona infractora  no  acredite  la  residència  legal  en  territori  
espanyol,  l'agent   denunciant  fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no 
depositar-se el seu import, es procedirà a la immobilització del vehicle i, si és el cas, 
a la seua retirada i ingrés en el depòsit municipal. 
 

CAPÍTOL ONZE: ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L'ÚS DEL MOBILIARI URBÀ. 

DETERIORAMENT DE L'ESPAI URBÀ 
 

Article 87.- Fonaments de la regulació 
 

Amb  les  conductes  tipificades  com a  infracció  en  este  capítol  es  protegeixen  l'ús   
racional  de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat 
física de les persones o el patrimoni municipal. 

 

Article 88.- Ubicació i ús del mobiliari urbà 
 

1. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns municipals que siga contrària al 
seu ús o  destí  o  impliquen  el seu  deteriorament,  ja  siga  per  ruptura,  
arrancada,  desplaçament  indegut, incendi,  col•locació  d'elements   de  publicitat,  
utilització  de  materials  o  substàncies  i qualsevol altra activitat o manipulació que 
els embrute, degrade o menyscabe la seua estètica i el seu normal ús i destí. 
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2. La ubicació dels bancs serà estudiada i es prohibirà especialment la seua col•locació 
en les voreres on existisquen vivendes de planta baixa 

3. Tots tenen obligació de fer bon ús del mobiliari urbà havent d'utilitzar-ho de manera 
que no patisca deteriorament que impedisca la seua normal conservació i ús. 

4. Es  prohibix  l'ús dels  bancs  de  forma  contrària  al  seu  normal  destí,  no  es  
permet xafar-los, arrancar-los de la seua ubicació, ni realitzar qualsevol acte que 
deteriore o perjudique el seu ús i conservació. 

5. Es prohibix qualsevol acte que deteriore, fanals, estàtues, senyals o qualsevol altre 
element decoratiu existent en el municipi. 

6. Es prohibix la domadura d'animals en via pública. 
 
 

Article 89. Danys i alteracions 
 

Queda  prohibida  qualsevol  actuació  sobre  els  béns  protegits  per  esta  Ordenança  que  
siga contrària  al  seu  ús  o  destí,  o  impliquen  el seu  deteriorament,  ja  siga  per  
ruptura,  arrancada,  incendi, abocament, desplaçament indegut, utilització de materials o 
substàncies i qualsevol altra activitat o manipulació que els deteriore, degrade o menyscabe 
la seua estètica i el seu normal ús, ubicació i destí. 

 

Article 90.- Arbres i plantes 
 

Es prohibix talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seua 
corfa, abocar  qualsevol  classe  de  líquids,  encara que  no  foren  perjudicials,  i  tirar  o  
escampar  fems, runes i residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en 
la via pública  o  en  parcs,  jardins  i  muntanyes,  així  com  en  espais  privats  visibles  des 
de  la  via pública. 

 

Article 91.- Jardins, parcs i zones verdes 
 

1. Tots els ciutadans estan obligats a respectar la senyalització i els horaris  existents 
en els jardins i parcs i aquelles que els puguen formular la Policia Local o el personal 
dels servicis competents. 

2. Els  visitants   dels  jardins,  parcs  i  zones  verdes  del  terme  municipal  de La 
Llosa de Ranes hauran de  respectar  les  plantes  i  les  instal•lacions  
complementàries,  evitar  qualsevol  classe  de desperfectes i brutícies i atendre les 
indicacions contingudes en els rètols i avisos i les que puguen formular els vigilants 
dels recintes o els agents de la Policia Local. 

3. Està totalment prohibit en jardins i parcs: 
a. Pujar als arbres, talar arbres o arbustos, sacsar-los, tallar branques, fulles, flors 

o fruits, danyar-los o rascar la corfa, tirar qualsevol classe de líquids, encara que 
no siguen perjudicials, en les proximitats de l'arbre i tirar desperdicis o residus. 

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

c. Talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seua 
corfa, abocar qualsevol classe de líquids, encara que no foren perjudicials, i tirar 
o escampar fems, runes i residus en les proximitats dels arbres, plantes i 
escocells situats en la via pública o en parcs i jardins 

d. Extraure molsa, mata, pedres, arena, plantes o productes anàlegs. 
e. Caçar, matar o maltractar pardals o altres animals. 
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f.       Tirar  papers  o  desperdicis  fora  de  les  papereres  instal•lades  i  embrutar  de  
totes maneres els recintes. 

g. El  joc  amb  balons  i  pilotes  en  els  espais  públics,  si  hi ha  perjuí  a  tercers  
o danys en els béns d'ús públic. 

h. L'entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles de motor. 
i.       Els jocs infantils estan destinats a exclusivament als xiquets. Són infracció tots 

els actes que suposen un mal ús dels jocs o que generen brutícia o danys, i en 
particular: l'ús de jocs que puguen ocasionar danys o molèsties a altres 
persones; l'ús  diferent  de  l'establit  que  comporte  o  puga  comportar  un  mal  
ús  del  joc  o danyar-lo; i també, trencar alguna part, descalçar-los o altres actes 
anàlegs. 

j.        Encendre o mantindre foc. 
   4.   L‟ incompliment d'estes conductes seran considerades com a infraccions lleus. 

 

Article 92.- Papereres i contenidors 
 

1.    Els  residus  sòlids  de  xicotet  volum  com  ara  puntes de cigarret  apagades,  corfes,   
xiclets, papers, bosses, embolcalls i semblants, han de depositar-se en les papereres i, 
si es tracta de materials reciclables, s'utilitzaran els contenidors d'arreplega selectiva 
instal•lats en la via pública. 

2.   Queda prohibit: 
a. Tota manipulació de les papereres i contenidors situats en la via i espais públics, 

moure-les,  arrancar-les,  incendiar-les,  bolcar-les  o  buidar  el seu  contingut  en  el  
sòl,  fer inscripcions o adherir papers o adhesius en les mateixes i tot el que deteriore 
la seua estètica o entorpisca el seu ús. 

b. Depositar petards, cigarros, purs, puntes de cigarret de cigarros o altres matèries 
enceses en les papereres i en la resta de contenidors, siga quin siga el seu 
contingut. 

c. Especialment  queda  prohibit  moure'ls,  arrancar-los,  incendiar-los,  bolcar-los  o  
buidar  el seu contingut en el sòl, fer inscripcions o adherir-los papers o adhesius. 

d. Es  prohibix  deixar  en  les  papereres  materials,  instruments  o  objectes  
perillosos,  com a animals   i   restes   d'animals  ,   xeringues   i   útils   per al     
consum   de   substàncies estupefaents, materials utilitzats en l'atenció sanitària que 
puguen ser susceptibles de   contagiar   o   propagar   malalties,   així   com   tot   
tipus   de   drogues   tòxiques, estupefaents  i  productes  químics,  radioactius,  
pirotècnics  o  explosius,  xicotets residus sòlids o altres materials 

3. Les infraccions d'estes conductes suposen una infracció lleu. 
 

Article 93.- Estanys i fonts 
 

1. En les fonts públiques i estanys està prohibit: 
a) Realitzar qualsevol manipulació en les instal•lacions o elements dels estanys i    
     fonts 
b) Llavar objectes de qualsevol classe. 
c) Llavar-se i banyar-se. 
d) Tirar a nadar animals i enterbolir les aigües. 
e) Abeurar o banyar animals 
f)  Practicar jocs, excepte en les fonts i estanys construïts i destinats especialment    
    a este efecte. 
g) Practicar   jocs   o   introduir-se   en   les   fonts   decoratives,   inclús   en    
    celebracions especials si, en este últim cas, no es disposa de la preceptiva  
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    autorització municipal 
2. Les infraccions d'estes conductes suposen una infracció lleu. 

 

Article 94.- Fogueres i fogates 
 

1. Excepte  en  cas  de  celebracions  o  festes  populars,  promogudes  per  
agrupacions  o associacions  de  veïns  i  comptant  amb  la  corresponent  
autorització  municipal  d'acord amb la normativa vigent, queda prohibit encendre 
fogueres i fogates en les vies i espais públics del municipi. 

2. De la mateixa manera podrà sol•licitar-se i, si és el cas autoritzar-se per l'Autoritat 
Municipal i d'acord amb la normativa vigent l'encesa de focs a fi de procedir a la 
crema de pastos o restes vegetals en parcel•les o finques, sempre que existisquen 
garanties que s'adopten totes les mesures de control exigides d'acord amb la 
normativa vigent 
 

Article 95.- Animals 
 
Queda prohibit pescar, caçar o maltractar per qualsevol mitjà als peixos, aus o altres 

animals que  es  troben  eventualment  en  els  jardins,  parcs  o  instal•lacions  a  què  es  
contrau  la present ordenança, sense perjuí de l'aplicació de la normativa sectorial sobre 
caça i pesca. 

 

Article 96.- Animals de companyia 
 

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

2. Serà aplicable estes disposicions a artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i 
mamífers de companyia. 

3. Especialment serà aplicable a les subespècies i varietats de gossos i gats. 
4. Amb  caràcter  general  s'autoritza   la  tinença  d'animals   de  companyia  en  

domicilis particulars,  sempre  que  les  circumstàncies  d'allotjament   en  l'aspecte   
higiènic  ho permeten i que no es produïsquen situacions de perill o incomoditat per 
a veïns o per a altres persones en general, o per al propi animal. 

5. Quan es decidisca per l'Ajuntament que no és tolerable l'estada d'animals en una 
vivenda o local, els amos d'estos hauran de procedir al seu desallotjament. 

6. La tinença d'animals salvatges queda prohibida. 
7. En  el  supòsit  de  la  tinença  d'espècies   protegides  o  d'animals   domèstics,  

sense  els corresponents  documents  que  ho  autoritzen  l'Autoritat   Municipal  
podrà  decretar  el decomís dels mateixos. 

8. Els animals que hagen causat lesions a persones o altres animals, així com aquells 
sospitosos de patir malalties contagioses, hauran de ser sotmesos immediatament i 
durant quaranta dies a control veterinari. El compliment d'este precepte recaurà tant 
sobre el propietari com sobre qualsevol persona que en absència dels anteriors tinga 
coneixement   dels  fets.  Els  gastos  que  ocasionen  pel   control   dels  animals  i 
possible retenció seran satisfets pels propietaris dels mateixos. Aquells animals que 
patisquen malalties contagioses, cròniques i incurables a les persones seran 
sacrificats pels procediments i en els centres degudament autoritzats. 

9. Quan  alguna  persona  arreplegue  qualsevol  animal,  presumint  que  està  
abandonat  o perdut, amb ànim de donar-li recer, haurà de comunicar-ho a 
l'Autoritat, a fi d'anunciar la  troballa,  per al  seu  públic  coneixement.  Si  
transcorreguts  15  dies  des de  l'inici   de  la publicació no haguera propietari que 
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ho reclamara, serà el que ho va trobar qui podrà disposar de  l'animal  com  de  la 
seua  propietat.  Si  per  alguna  causa  especial  l'antic   propietari  el reconeguera  i  
trobara  amb  el  nou  amo,  este  tindrà  l'obligació   d'entregar-li'l  fent efectiva, en 
concepte de dietes i recer, el que en dret li corresponga. 
 

Article 97.- Prohibicions en relació amb els animals de companyia 
 

1. Queda expressament prohibit: 
 

a. L'entrada   en  locals  d'espectacles   esportius  i  culturals,  àrees  recreatives,  i  
d'esplai per a les persones. 

b. La circulació o permanència en piscines públiques. 
c. L'entrada   en  locals  destinats  a  la  fabricació,  venda,  emmagatzemament,  

transport  o manipulació d'aliments. 
d. Les persones que conduïsquen animals de companyia hauran d'impedir que estos 

depositen les seues  dejeccions  en  les  voreres,  carrers,  passejos,  jardins  i,  en  
general,  qualsevol  lloc dedicat al trànsit de les persones o jocs infantils. Els 
propietaris o responsables d'animals estan obligats a arreplegar immediatament els 
excrements sòlids que els mateixos depositen en la via pública. 

e. Maltractar  o  abandonar   els  animals,  mantindre‟ls  en  instal•lacions  indegudes,  
des del  punt de vista sanitari i, no subministrar-los alimentació necessària. 

f. La permanència en tota zona comunal, celobert o patio de manzana. 
 

2    L‟ incompliment de les obligacions descrites seran considerades com a infraccions lleus,    
      a  excepció del maltractament i abandó que seran considerades com a infraccions greus 

 

Article 98.- Presència d'animals en la via pública 
 

1. Es   prohibix   la   circulació   per   les   vies   públiques   d'aquells     animals   que   
no   vagen acompanyats  de  persones  capacitades  o  que  els  vigilen,  proveïts  de  
collar  i  conduïts per mitjà de   cadena   o   corretja,   aniran   proveïts   de   boç   
quan   estiguen   qualificats   com potencialment   perillosos   o   el   temperament   
de   l'animal   així   ho   aconselle,   i   sota   la responsabilitat de l'amo. 

2. Es prohibix la presència de gossos en les areneres, zones de recreació infantil i 
jardins del municipi. 

3. Queda prohibit el trasllat de gossos en mitjans de transport públics, amb l'excepció 
de què acompanyen invidents. 

4. En  tots  els  casos,  el  conductor  de  l'animal  està  obligat  a  portar  mitjans  per a  
arreplegar  i retirar els excrements immediatament i de forma higiènica, havent de 
netejar la part de la via o llocs públics que hagueren resultat afectats, depositant els 
excrements en els contenidors de fem o específics instal•lats pels servicis municipals 
introduïts en una bossa de plàstic. 

5. Tot propietari o posseïdor de gossos (Canis familiaris) té l'obligació d'identificar-los 
d'acord amb els oportuns registres municipals abans dels tres mesos següents a la 
data de naixement o un mes des de la seua adquisició. Els propietaris tindran també 
l'obligació de comunicar la baixa de l'animal, en cas de mort, pèrdua o sostracció des 
que ocórrega la mateixa, en l'Ajuntament on estiga censat. 

6. Es prohibix la permanència continuada de gossos en les terrasses dels pisos i en 
solars. En estos casos, els propietaris podran ser sancionats, de conformitat amb el 
que establix la present Ordenança, si el gos lladra durant la nit. 
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Article 99.- Reg 

 
Queda  prohibit  regar  en  els  balcons  i  finestres,  quan  es  produïsquen  danys  o  
molèsties  a altres veïns. En cas contrari, l'horari per a reg serà entre les 6:00 i les 8:00 
hores al matí i entre les 23:00 i les 01:00 hores de la nit. 

 

Article 100.- Terrenys, construccions i edificis de propietat privada 
 

Els  propietaris  de  terrenys,  construccions  i  edificis  tenen  el  deure  de  mantindre  en 
condicions  de  seguretat,  salubritat  i  ornament  públic, estant  obligats  a  realitzar  les  
obres  i treballs  necessaris  per a  la seua  conservació  o  rehabilitació a  fi  de mantindre  
les  condicions d'habitabilitat i decor, de conformitat amb el que establix la legislació 
urbanística. 
Així mateix, haurà de procedir a desratitzar-los i desinfectar-los per mitjà d'empresa 
autoritzada 

 

Article 101.- Càrrega i descàrrega 
 

1. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de caixes, 
contenidors, materials de construcció i accions semblants es prohibixen de les 22,00 
fins a les 6,00 hores. 
S'exceptuen les operacions nocturnes d'arreplega de fems i de neteja que adoptaran 
les  mesures  necessàries  per a  reduir  al  mínim  el  nivell  de  pertorbació  de  la  
tranquil•litat ciutadana. 

2. L'Ajuntament   podrà  obligar  a  adoptar  les  mesures  adequades  amb  vista  a  
minimitzar  les molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries, sempre que es 
justifique la conveniència i siga tècnicament i econòmicament viable. 

3. La càrrega i descàrrega de qualsevol classe de vehicles haurà d'efectuar-se dins de 
l'horari establit per les Autoritats municipals. 
Excepte autoritzacions d'especials, amb caràcter general serà la següent: 

a. Fora dels reservats habilitats a este efecte, fins a les 10:00 hores 
b. En els reservats senyalitzats, els horaris seran els que figuren retolats en els                        

senyals. 
c. Per a les matèries molestes, insalubres , nocives o perilloses, així com per a les 

transportadores, siga quin siga la seua espècie, en vehicles de pes total superior a 
19 tones en el cas que estiguera autoritzat el seu pas, i en el cas que la dita operació 
no es realitze en una zona d'ús industrial o de servicis, les operacions es realitzaren 
entre les 22:00 hores i les 06:00 hores. 
 

Article 102.- Llavat de vehicles 
 

No podrà realitzar-se qualsevol altra activitat o operació que puga embrutar les vies i espais 
públics, com ara el llavat de vehicles, la seua reparació o greixatge en les dites vies i espais 
quan no siga imprescindible, l'abocament de puntes de cigarret, embolcalls i rebutjos sòlids 
o líquids, el buidatge de cendrers i recipients, la ruptura de botelles i altres actes semblants. 
Els ciutadans utilitzaran les vies públiques d'acord amb el seu destí i no podran impedir o 
dificultar deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles per les places, passejos 
i per voreres i calçades d'aquelles, llevat que es dispose de l'autorització pertinent. 
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Article 103.- Normes de conducta 
 

1. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del 
mobiliari urbà que generen situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física 
de les persones o els béns. 

2. Queden prohibits els actes de deteriorament greu, com destrosses dels espais 
públics o les seues instal•lacions o elements, ja siguen mobles o immobles, derivats 
de les alteracions de la seguretat ciutadana previstes en l'apartat 1 anterior. 

3. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per esta ordenança que 
siga contrària al seu ús o destí o impliquen el seu 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 seu normal 
ús i destí. 

4. Els  organitzadors  d'actes   públics  de  naturalesa  cultural,  lúdica,  festiva,  
esportiva  o  de qualsevol altra índole vetlaran per que no es produïsquen, durant la 
seua celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de 
qualsevol d'estos actes es realitzen les dites conductes, els seus organitzadors 
hauran de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat. 

5. Sense perjuí de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o 
tutores o  guardadors  o  guardadores  per  les  accions   dels  menors  d'edat   que  
depenguen d'ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les 
infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seua banda, conste dol, 
culpa o negligència, inclosa la simple inobservança. 
 

Article 104.- Règim de sancions 
 

1. Sense perjuí de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les 
conductes descrites en l'apartat 1 de l'article precedent són constitutives d'infracció 
molt greu, i seran sancionades amb multa d'1.500,01 a 3.000 euros. 

2. Sense perjuí de la legislació penal i local, els actes de deteriorament descrits en 
l'apartat 2 de l'article precedent són constitutius d'infracció greu, i se sancionaran 
amb multa de 750,01 a 1.500 euros. 
 

Article 105.- Intervencions específiques 
 

1. En  els  supòsits  arreplegats  en  els  articles  anteriors,  si  és  el  cas  els  agents  
de  l'autoritat  retiraran  i  intervindran  cautelarment  els  materials,  el  gènere  o  els  
mitjans emprats. 

2. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències 
necessàries per a comprovar  si  concorren  indiciàriament  les  circumstàncies  
previstes  en  l'apartat   4  de l'article 148, a fi de procedir, també, a la seua 
denúncia. 
 
 

CAPÍTOL DOTZE.- ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA 

CIUTADANA 

 

Secció primera.- Zones naturals i espais verds 
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Article 106.- Fonaments de la regulació 
 

És fonament de la present normativa protegir el correcte ús de parcs i jardins, parcs 
forestals,  plantacions  i  espais  verds  privats,  així  com  garantir  la  seguretat  de  les 
persones i el manteniment de les platges. 

 
 

Article  107.-  Montes,  àrees  recreatives  forestals,  espais  naturals  -falçs,  zones  i 

sendes periurbanes, berenadors,...- 

 
1. Totes les persones estan obligades a respectar la senyalització, les normes i les 

indicacions dels agents. Passejar, observar i respectar el paisatge, el sòl, la flora i la 
fauna és la millor forma de disfrutar-lo. 

2. El soroll és contaminació, s'adoptarà un comportament discret i silenciós. Es 
prohibixen l'ús   d'altaveus ,  tubs  de  fuga  lliure,  megàfons,  botzines,  instruments  
musicals, aparells d'àudio el volum del qual resulte molest. 

3. Hem de  ser  respectuosos  amb  les  propietats  i  infraestructures  (tanques,  
portes,…), costums i usos tradicionals. 

4. Els animals domèstics aniran baix control, i lligats si hi ha presència de bestiar o 
animals silvestres. 

5. Es mantindrà net l'entorn, retirant el fem que es genere o depositant-la dins dels 
contenidors instal•lats amb este fi. 

6. Arreplega  de  Bolets  i  Fongs.  En  absència  de  normativa  i  de  plans  específics  
en  els espais naturals protegits, l'arreplega de bolets i fongs es realitzarà en la seua 
temporada natural, amb els utensilis permesos, en recipients que permeten l'aireig i 
la caiguda a l'exterior d'espores, i sense remoure el sòl ni alterar la capa vegetal 
superficial; excepció dels fongs hipogeus, en la recol•lecció de la qual s'utilitzarà 
matxet trufer o assimilat. 

7. Està totalment prohibit: 
a. La pràctica de l'acampada lliure. 
b. Tirar i abandonar objectes i residus fora dels llocs habilitats i el seu crema. 
c. L'abocament de líquids o sòlids que puguen degradar o contaminar e medi 

ambient. 
d. L'arreplega   indiscriminada  d'espècies   de  fauna,  flora,  amfibis,  rèptils,  

insectes, palometes i de fòssils o sense autorització administrativa. 
e. Introduir  espècies,  subespècies  i  varietats  de  fauna  i  flora  no  autòctona  

o  sense autorització administrativa. 
f. Encendre foc i tallar llenya amb este fi, tirar puntes de cigarret enceses i 

fumar en l'interior del bosc. 
g. El mal ús dels camins, canals, pistes i sendes que puguen causar perjuí als 

Mateixos. 
h. Circular  amb  vehicles  de  motor  en  les  zones  d'accés   restringit  o  sense  

autorització especial, obstaculitzar l'entrada o el pas en les pistes forestals. 
i. L'emissió   de  sorolls,  llampades  lluminoses  o  altres  formes  d'energia   

que  puguen pertorbar la tranquil•litat de les espècies. 
j. Realitzar marques, pintades o senyalitzacions, indelebles o no, excepte 

autorització expressa de  l'òrgan  gestor.  Respecte  els  senyals  i  
contribuïsca  a  conservar-les  i  mantindre netes. 



 
 
 

  

 AJUNTAMENT   DE  LA LLOSA DE RANES  (Valencia)  
   C/ Sant Cristòfol,  4                                                                              46815   LA LLOSA DE RANES  (Valencia) 
   Tel.:  96 223 01 71                                                                               Fax:      96 223 04 09 
  www.gva.es/lallosaderanes                                                                  e-mail:  llosaranes@gva.es 

 

50 
 

k. Queda  expressament  prohibida  la  instal•lació  de  vies  ferrades  i  
l'obertura   de  noves vies d'escalada sense autorització expressa. 

l. Practicar l'escalada per vies no senyalitzades o no autoritzades. 
m. Passar prop d'estants, coves, clavills o extraploms on habiten espècies de 

fauna rupícola,  especialment  en  dates  de  nidificació  (des del   final  de  
l'hivern  fins a  l'inici de l'estiu). 

n. Danyar els elements geològics i geomorfològics: atalusses naturals, lapiaces, 
arcs, carrerons, dolines, surgències, albellons, ciutats encantades o cavitats 
naturals. 

 
 

Secció segona.- Contaminació acústica 

 

Article 108.- Fonaments de la regulació 
 

1. Esta regulació té com a objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat 
física  i  a  la  intimitat  i  inviolabilitat  del  domicili,  d'acord  amb  el  que  disposa   
els articles  15  i  18  de  la  Constitució,  així  com  també  els  drets  constitucionals  
a  un medi ambient adequat i a la protecció de la salut previstos en els articles 43 i 
45 del mateix text constitucional. 

2. En matèria de contaminació acústica s'ha d'informar l'interessat d'allò que s'ha 
previngut en l'article 3 de la Llei d'Enjudiciament Criminal “la competència dels 
tribunals encarregats de la justícia penal s'estén a resoldre, per a només l'efecte de 
la repressió, les qüestions civils  i  administratives  prejudicials  propostes  amb  
motiu   dels  fets  perseguits, quan  tals  qüestions  apareguen  tan  íntimament  
lligades  al  fet  punible  que  siga racionalment impossible la seua separació” i del 
que disposa l'article 10 de la Llei Orgànica del  Poder  Judicial  en  els  mateixos  
termes,  a  fi  que    si  la  denúncia  té  especial connexió amb matèria jurídica penal, 
EL 10/95, de 23 de novembre del Codi Penal, títol XVI, capítol II, Delictes relatius a 
la protecció del Medi ambient, article 325 s'actue en conseqüència. 
 

Subsecció primera.- Actes en els espais públics que pertorben el descans i la tranquil•litat 
de veïns o veïnes i vianants 

 

Article 109.- Normes de conducta 
 

1. El  comportament   dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  la  via  pública  i  zones  de  
pública concurrència i en els vehicles de servici públic ha de mantindre's dins dels 
límits de la bona  convivència  ciutadana.  En  especial  i  excepte  autorització  
municipal,  està  prohibit pertorbar el descans i la tranquil•litat dels veïns i veïnes i 
vianants per mitjà de: 

a)  Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors. 
b)  Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest". 
 

Article 110.- Sistemes d'avisos acústics d'establiments i edificis 
 

1. Es  prohibix  fer  sonar,  sense  causa  justificada,  qualsevol  sistema  d'avís   com a  
alarmes, sirenes, senyalització d'emergència i sistemes semblants. 

2. S'autoritzaran proves i assajos d'aparells d'avís acústic dels tipus següents: 
a. Per a la instal•lació: seran les que es realitzen immediatament després de la 

seua instal•lació. 
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b. De manteniment: seran les de comprovació periòdica dels sistemes d'avís. 
3. Estes  proves  podran  efectuar-se  entre  les  9:00  i  les  20:00  hores,  havent  

comunicat prèviament a la Policia Local el dia i l'hora. L'emissió de so no podrà ser 
superior als dos minuts. 

4. Instal•lació d'alarmes. La instal•lació d'alarmes i altres dispositius d'emergència 
sonors en establiments comercials, domicilis i altres edificis s'haurà de comunicar a 
la Policia Local,  indicant:  nom  i  cognoms,  DNI.,  domicili  i  telèfons  de contacte  
de al  menys dos  persones  que  puguen  fer-se  responsables  de  l'establiment  o  
edifici  i  anul•lar  l'emissió de sorolls. El fet que el titular no haja donat informació a 
la Policia Local d'ell mateix o la persona responsable de la instal•lació, serà 
considerat com una autorització tàcita perquè aquella use els mitjans necessaris per 
a interrompre el so del sistema d'avís. 

5. En el cas que la policia no puga localitzar cap responsable de l'alarma, els agents 
podran usar els mitjans al seu abast necessaris per a fer cessar la molèstia, amb 
càrrec al titular de l'establiment o edifici on estiguera situada. 
 

Article 111.- Sorolls des de vehicles 
 

1. Es  prohibix  que  els  vehicles  estacionats  en  la  via  pública  o  en  espais  privats 
produïsquen sorolls innecessaris amb aparells d'alarma o senyalització 
d'emergència. 

2. Els  vehicles  que  es  troben  en  esta  situació  podran  ser  retirats  d'ofici   o  a 
requeriment, en el segon cas, per a evitar molèsties als veïns. 

3. Els  conductors  i  ocupants  de  vehicles  s'abstindran   de  posar  a  elevada  
potència  els aparells de so o equips musicals quan circulen o estiguen estacionats, 
evitant que les emissions acústiques transcendisquen a l'exterior. 
 

Article 112.- Publicitat sonora 
 

1. S'entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o per 
reproducció  de  la  veu  humana,  com  el  so  d'instruments   musicals  o  d'altres  
artificis mecànics o electrònics. 

2. La publicitat sonora queda prohibida en tot el terme municipal, excepte amb 
l'autorització prèvia municipal. 
 

Article 113.- Artefactes pirotècnics, petards i coets 
 

Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i qualsevol classe d'articles 
pirotècnics que puguen produir sorolls o incendis en la via pública excepte autorització 
expressa o en Festes locals d'acord amb la normativa legal que s'aplique en cada moment. 

 

Article 114.- Festes en els carrers 
 

1. Amb motiu de fires o festes tradicionals es podrà autoritzar els propietaris o titulars 
d'establiments,  associacions  veïnals,  esportives,  etc.,  amb  un informe previ   dels  
servicis tècnics  municipals,  la  utilització  dels   carrers  i  espais  públics,  d'acord   
amb  les condicions  que,  en  atenció  a  les  circumstàncies,  en  cada  moment  
s'establisquen   en  l'autorització, que inclourà les condicions de seguretat i si és el 
cas fiances que es fixen per a cada un dels esdeveniments. 

2. Una  vegada  finalitzat  el  motiu  de  l'autorització ,  serà  responsabilitat   dels  
organitzadors restablir la situació de normalitat en la zona afectada. 
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3. A fi de fomentar la protecció de la salut, el respecte al medi ambient, la protecció 
dels menors, el dret al descans i la tranquil•litat dels veïns, el dret a disfrutar 
D'un   espai  públic  no  degradat,  ordenar  la  utilització  de  la  via  pública,  garantir  
la seguretat  pública  i  els  drets   dels  consumidors  i  evitar  la  competència  
deslleial  al sector d'hostaleria, excepte festes o en terrasses i vetladors, autoritzats, 
queda prohibit el consum de begudes alcohòliques en la via pública. 
 

Article 115.- Soroll i olors 
 

1. Tots  els  ciutadans  estan  obligats  a  respectar  el  descans   dels  veïns  i  a  evitar  
la producció de sorolls i olors que alteren la normal convivència 

2. Sense perjuí de la reglamentació especial vigent en matèria d'instal•lacions 
industrials i vehicles de motor, d'espectacles públics i de protecció del medi ambient, 
es prohibeix l'emissió de qualsevol soroll domèstic que, pel seu volum o horari 
excedisca dels límits que exigeix la tranquil•litat pública així com l'emissió d'olors 
molestes o perjudicials per a les persones. 

3. Els  conductors  i  ocupants  de  vehicles  s'abstindran   de  posar  a  elevada  
potència  els aparells de ràdio quan circulen o estiguen estacionats amb les 
finestretes baixades. 

4. Queda  prohibit  portar  metxes  enceses  i  disparar  petards,  coets  i  qualsevol  
classe  d'articles que puguen produir soroll o incendis sense autorització prèvia de 
l'Administració Municipal, o segons la reglamentació de la Comunitat Autònoma. 
 

Article 116.- Sorolls d'instruments i aparells musicals 
 

1.  El  comportament   dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  la  via  pública  i  zones  de  
pública concurrència,  en  els  vehicles  de  servici  públic  i  en  els  particulars  ha de  
mantindre's dins   dels  límits  de  la  bona  convivència  ciutadana.  En  especial  i  
excepte  autorització municipal,  està  prohibit  pertorbar  el  descans  i  la  tranquil•litat   
dels  veïns  i  veïnes  i vianants per mitjà de: 

a. Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors. 
b. Cants, crits, o qualsevol altre acte molest. 
c. Queda prohibit que transcendisca l'ambientació musical a l'exterior. 
d. Queda  prohibit  la  utilització  d'aparells   de  megafonia  que  generen  

molèsties   als ciutadans. 
e. La realització de qualsevol activitat generadora de molèsties i sorolls d'obres. 

D'esta manera, el període de descans de dilluns a dissabte s'entén comprés 
entre les 20:00 fins a les 8:00 hores del matí de l'endemà, excepte els 
diumenges que es consideren les 24 hores del dia període de descans. Així 
mateix, les obres  i  la resta d'activitats   que  puguen  pertorbar  el  descans   
dels  veïns  i  que  s'estiguen realitzant en el terme municipal hauran de 
respectar estos períodes de descans, excepte autorització municipal. 

  2. S'establixen les prevencions següents: 
a.  Els  usuaris  de  receptors  de  ràdio,  televisió,  cadenes  de  música  i/o  

qualsevol  altre instrument  musical  o  acústic  en  el  propi  domicili  hauran 
d'ajustar   el seu  volum,  o utilitzar-los  de  forma  que  no  sobrepassen  els  
nivells  legalment  establits,  inclús  en hores diürnes, s'ajustaran als límits 
establits per a les nocturnes, quan qualsevol veí realitza esta sol•licitud per 
tindre malalts en el seu domicili, o per qualsevol altra causa notòriament 
justificada (època d'exàmens, descans per treball nocturn etc.) 
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b. Els  assajos  i  reunions  musicals,  instrumentals  o  vocals,  de  ball  o  
dansa  i  les festes en domicilis particulars,  es regularan pel que establix el 
paràgraf anterior. 

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

 

Article 117.- Sorolls d'espectacles, activitats d'oci, recreatives i esporàdiques 
 

Els espectacles, les activitats d'oci, recreatives i esporàdiques realitzades en la via pública o 
en espais privats queden sotmesos a l'obtenció d'autorització municipal. L'Ajuntament 
determinarà com a condicions de l'autorització el nivell sonor així com l'horari d'inici i fi de 
l'activitat. 

 

Subsecció segona.- Actuacions musicals en el carrer 

 

Article 118.- Prescripcions 
 

1. Que  les  actuacions  es  facen  en  espais  públics  d'amplària   superior  a  7  
metres,  i sempre que no produïsquen dificultats en el trànsit o impedisquen l'ús 
normal de la via pública. 

2. Que les actuacions es facen en l'horari comprés entre les 10 i les 22 i no tinguen una  
duració  superior   als  30  minuts.  A més,  amb  independència  de  qui  les  realitze, 
mai podran superar el temps total de 2 hores en un dia en una mateixa ubicació. 

3. Que no confronte amb centres docents, hospitals, clíniques o residències assistides 
ni terrasses o vetladors. 
 

Article 119.- Música ambiental en el carrer 
 

1. L'emissió   de  música  ambiental  queda  sotmesa   als  mateixos  requisits  que  
l'article  anterior. 

2. Les  autoritzacions  s'atorgaran   en  períodes  o  dates  tradicionals  i  
commemoratives  o limitades a dies i horaris en zones comercials o anàlogues a 
nivell col•lectiu o singular. 
 

Article 120.- Música en el carrer 
 

1. En  la  via  pública  i  altres  zones  de  concurrència  pública  no  es  poden  realitzar  
activitats com cantar o cridar per damunt dels límits del respecte mutu. 

2. Les  emissions  acústiques  provinents  d'actuacions   emprant  instruments  
musicals, aparells de ràdio, televisors, objectes, tocadiscos i altres aparells anàlegs, 
queda sotmesa a la prèvia autorització municipal i a les condicions que si és el cas 
en esta es fixen. 

3. Les  autoritzacions  s'atorgaran   en  períodes  o  dates  tradicionals  i  
commemoratives  o limitades a dies i horaris en zones comercials o anàlogues a 
nivell col•lectiu o singular. 
 
 

TÍTOL IV.- NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CURA DE LA VIA PÚBLICA, 

INFRACCIONS I SANCIONS ESPECÍFIQUES 
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CAPÍTOL PRIMER. NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CURA 

 

Article 121.- Normes Bàsiques 
Es prohibixen les activitats següents: 

a. Abandonar o tirar a la via pública qualsevol tipus de fem o residu què, quan siguen 
de xicoteta entitat, hauran de tirar-se a les papereres. 

b. Exercir oficis o treballs; llavar vehicles, així com realitzar canvis d'oli o altres líquids 
contaminants; realitzar reparacions o tasques de manteniment de qualsevol classe 
en la via pública. 

c. Situar o deixar abandonat en la via pública qualsevol tipus d'objecte que supose 
algun tipus de risc per a les persones, enlletgisca l'entorn o obstruïsca el trànsit de 
vianants i/o rodat. 

d. Sacsar peces o estores pels balcons o finestres a la via pública. 
e. Regar en els balcons i finestres quan es produïsquen danys o molèsties a altres 

veïns. En  cas contrari, l'horari per al reg serà de 6:00 a 8:00 hores del matí, i entre 
les 23:00 i la 01:00 hores, a la nit.  

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

g. Accedir   als  edificis  i  instal•lacions  públiques  i  en  zones  no  autoritzades,  o  
fora  del  seu horari d'utilització o obertura. 
 

Article 122.- Depòsit de Residus 
 

1. Els residus urbans domiciliaris, i assimilables, es depositaran dins dels contenidors 
disposats per l'Ajuntament per a eixe fi. Només es depositaran els residus el dia que 
hi haja recollida. Si l'arreplega és diària, els residus es depositaran a partir de les 
20:00 hores menys a l'estiu que es depositaran a partir de les 22:00 hores. 

2. La  bossa  de  fem  només  ha de  contindre  els  residus  que  no  posseïsquen  cap  
sistema  d'arreplega selectiva, o siga: matèria orgànica: restes de menjar sòlida, 
restes de verdures, fruita, peix, carn, etc.; i fraccions no reutilitzables ni reciclables 
(bolquers, puntes de cigarret, agranades, etc). Es depositarà tancada en els 
contenidors d'orgànica, normalment de color verd. 

3. Es  prohibix  el  depòsit  d'envasos   i  fraccions  que  disposen  d'un   sistema  
d'arreplega  selectiva en la bossa de fem. 

4. Les fraccions reutilitzables o reciclables dels residus urbans domiciliaris, com: 
envasos de vidre o plàstic, llandes, envasos metàl•lics, „brick', paper i cartó hauran 
de depositar-se en l'interior dels contenidors específics, normalment tipus iglú i de 
colors verds, groc i blau. És convenient traure l'aire als envasos de plàstic i „brick'. 
Els envasos i embalatges de cartó hauran de desmuntar-se, plegar-se i introduir-se 
en el contenidor de paper i cartó. En els supòsits que la seua quantitat o volum ho 
facen necessari, hauran de traslladar-se pels interessats a un altre contenidor pròxim 
o al Punt Net Municipal. 

5. Els   Residus   urbans   especials,   tal   com     es   defineixen   en   el   Reglament   
de funcionament  del  Punt  Net  es  depositaran  en  esta  infraestructura.  Són  
residus urbans especials: piles (també es poden depositar en els contenidors 
específics de la via  pública),  fluorescents,  peretes  de  baix  consum,  
electrodomèstics,  ordinadors, impressores  i  cartutxos,  telèfons,  bateries,  envasos  
amb  restes  de  dissolvents  o  pintures, aerosols,  olis  vegetals,  vidre  pla,  roba,  
calçat,  mobles  i  efectes,  runes  i terres d'obres menors, podes,.. i tots els citats en 
l'esmentat Reglament. 
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6. Es  prohibix  depositar  en  els  contenidors  de  la  via  pública:  líquids, runes,  
animals morts,  materials  en  combustió,  perillosos  i  residus  que  no  tinguen  el  
caràcter  de residus urbans domiciliaris. 

7. Es prohibix depositar els residus fora dels contenidors, en la via pública, en solars i 
terrenys siguen públics o privats. 

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

Article 123.- Residus voluminosos (mobles, efectes i electrodomèstics) 
 

1. Amb  caràcter  general,  este  tipus  d'objectes   hauran d'entregar-se   en  el  Punt  
Net  pels  interessats. 

2. Es prestarà un servici d'arreplega de la via pública per als residus voluminosos que 
per les seues  dimensions,  volum,  pes  i  la resta de  característiques  no  puguen  
ser  portats  al  Punt Net i la seua manipulació no siga perillosa. És necessària la 
prèvia sol•licitud telefònica dels interessats i que es complisquen les instruccions. 

3. Quan  la  quantitat  de  residus  a  depositar  així  ho  faça  convenient,  segons  la  
valoració realitzada pels servicis municipals, el depòsit haurà de realitzar-se pels 
interessats en el Punt Net, pels seus propis mitjans. 
 

Article 124.- Residus de mercats, galeries d'alimentació, comerços i indústries 
 

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

2. Les persones i empreses productores o posseïdores de residus industrials estan 
obligades a  realitzar  quantes  operacions  de  gestió  marque  la  legislació  vigent  
per a  cada  tipus  de residus, com arreplega, transport, emmagatzemament, 
classificació, valoració i/o vigilància. 

3. Quan  així  procedisca  pel   volum  o  tipus  de  residu,  la  propietat  o  titularitat   
dels comerços i indústries estaran obligats a gestionar els seus residus urbans per si 
mateixos i a costa seu, per indicació expressa de l'Ajuntament. 

4. Quan es generen molèsties al veïnat, els residus o els recipients no es podran traure 
a la via pública abans de les 20:00 hores, o si es presta un servici diferenciat, mai 
amb més de dos hores d'anticipació. 

5. Productors,  posseïdors  i  tercers  que  produïsquen,  manipulen  o  transporten  
residus industrials   posaran   a   disposició   de   l'Ajuntament   la   informació   sobre   
l'origen  , característiques, quantitat, sistema de pretractament i de tractament 
definitiu dels mateixos, estant  obligats  a  facilitar  les  actuacions  d'inspecció ,  
vigilància  i  control  que  este realitze. 
 

Article 125.- Terres i runes 
 

1. Els residus de construcció i demolició hauran de ser gestionats pels productors, 
d'acord amb la normativa vigent. 

2. Els productors i transportistes dels residus de demolició i construcció estan obligats a 
obtindre  les  llicències  que  corresponguen,  així  com  els  permisos  per a  la  
producció, transport i eliminació d'estos. 

3. L'Ajuntament assumeix la recepció i gestió dels residus generats per xicotetes obres 
de  reparació  domiciliària  realitzades  pels   veïns,  que  hauran de  transportar-los  
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fins al  Punt Net pels seus propis mitjans. Este dret no serà aplicable als residus 
d'obres realitzades per empreses o professionals. 

 

Article 126.- Abandó de vehicles 
 

1. Es prohibix terminantment l'abandó de vehicles en les vies i llocs públics. 
2. L'Autoritat   Municipal  podrà  presumir  raonablement  que  un  vehicle  es  troba  en 

situació d'abandó en els casos següents: 
a.      Quan transcórreguen més de dos mesos des que el vehicle haja sigut 

depositat després de la seua retirada de la via pública per l'autoritat 
competent. 

b.     Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en el mateix 
lloc i present desperfectes que facen impossible el seu desplaçament pels 
seus propis mitjans o li falten les plaques de matrícula. En este cas, tindrà 
el tractament de residu sòlid urbà d'acord amb la normativa corresponent. 

 
3. En  el  supòsit  previst  en  l'apartat   a)  i  en  aquells  vehicles  que,  inclús  tenint 

signes d'abandó, mantinguen la placa de matriculació o disposen de qualsevol signe 
o marca  visible  que  permeta  la  identificació  del  seu  titular,  es  requerirà  a  
este,  una  vegada transcorreguts  els  corresponents  terminis,  perquè   en  el  
màxim  de  quinze  dies  retire  el vehicle  del  depòsit,  amb  l'advertència    que,  en  
cas  contrari,  es  procedirà  al  seu tractament com a residu sòlid urbà. 
 

Article 127.- Estacionament de vehicles en la via pública per a venda i lloguer 
 

Està  prohibit  estacionar  vehicles  en  la  via  pública  per a la seua  venda  o lloguer  o amb  
finalitats fonamentalment  publicitàries, sempre que es duga a terme per empreses o 
represente un ús intensiu de l'espai públic. 

 

Article 128.- Animals morts 
 

Es prohibix l'abandó de cadàvers d'animals en la via pública o en llocs públics, així com  
tirar-los   als  contenidors  de  residus,  incinerar-los  o  soterrar-los  en  qualsevol  lloc  al 
marge del procediment legalment establit. 

 

Article 129.- Altres residus 
 

1. Els residus generats en el terme municipal, que no tinguen la consideració d'urbans 
o municipals, hauran de ser gestionats pels seus responsables, atenent a la 
normativa legal que corresponga en cada cas. 

2. En  estos  supòsits  a  l'Ajuntament  li correspondrà  realitzar  les  inspeccions  
oportunes  i denunciar les infraccions que s'observen. 
 

Article 130.- Ocupacions i activitats no autoritzades 
 

1. Tots els ciutadans tenen el dret a transitar i circular pels espais i vies públiques 
establides  per a  això,  sense  que  cap  persona  ni  l'activitat   sense  autorització  
que  esta realitze, suposen un límit a eixe dret. 

2. Per a  garantir  eixe  dret,  queda  prohibida,  en  estos  espais  i  vies  públiques,  
tota activitat que implique una estada o ús abusiu, insistent o agressiu d'estes zones, 
o que  representen  accions  de  pressió  o  insistència  cap als   ciutadans,  o  



 
 
 

  

 AJUNTAMENT   DE  LA LLOSA DE RANES  (Valencia)  
   C/ Sant Cristòfol,  4                                                                              46815   LA LLOSA DE RANES  (Valencia) 
   Tel.:  96 223 01 71                                                                               Fax:      96 223 04 09 
  www.gva.es/lallosaderanes                                                                  e-mail:  llosaranes@gva.es 

 

57 
 

pertorben  la llibertat  de  circulació  d'estos   o  obstruïsquen  o  limiten  el  tràfic  
rodat  de  vehicles,  o  la realització  de  qualsevol  tipus  d'oferiment   o  requeriment,  
directe  o  encobert,  de qualsevol bé o servici, quan no compte amb la preceptiva 
autorització. 

3. En estos casos l'Ajuntament, a més de les mesures cautelars que adopte, a partir de 
la comunicació que faça la Policia Local, iniciarà a través del seu Servici de Benestar 
Social, el  procediment  necessari  per a  garantir  l'atenció   individualitzada   als  
infractors  en cada cas concret. 
 

 

Article 131.- Establiments públics 
 

1. Els  propietaris  o  titulars  d'establiments   de  pública  concurrència,  a més  de  
l'observança  d'altres   disposicions,  procuraran  evitar  actes  incívics  o  molestos   
dels clients a l'entrada o eixida dels locals. 

2. Quan  no  puguen  evitar  tals  conductes,  hauran d'avisar als  Cossos  i  Forces  de 
Seguretat per a mantindre l'ordre i la convivència ciutadana col•laborant en tot 
moment amb els Agents que intervingueren. 
 

Article 132.- Quioscos, terrasses i altres activitats d'oci 
 

1. Els que estiguen al capdavant de quioscos o llocs autoritzats en la via pública estan 
obligats a mantindre  net  l'espai   en   què  desenrotllen  la seua  activitat  i  les 
seues  proximitats,  durant tot l'horari en què realitzen l'activitat, deixant-ho net una 
vegada finalitzada esta. 

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

3. Els  titulars   dels  establiments  hauran d'instal•lar   pel  seu  compte  i  càrrec  les  
papereres necessàries   per a   afavorir   l'arreplega       dels   residus   que   generen   
les seues   respectives activitats. 
 

Article 133.- Neteja i cura de les edificacions 
 

La  propietat  de  les  finques,  vivendes  i  establiments,  està  obligada  a  mantindre  neta  
la fatxada i les diferents parts dels edificis que siguen visibles des de la via pública. 

 

Article 134.- Neteja d'aparadors i altres elements 
 

1. Quan es realitze la neteja d'aparadors, portes, marquesines, etc. d'establiments 
comercials es prendran les degudes precaucions per a no causar molèsties als 
transeünts, ni embrutar la via pública, retirant els residus resultants. 

2. Les mateixes precaucions hauran d'adoptar-se per a la neteja de balcons i terrasses. 
 

Article 135.- Ús responsable de l'aigua 
 

1. Queden expressament prohibides les pràctiques que suposen un ús incorrecte o 
excessiu de l'aigua, en particular la negligència en la reparació immediata de fugues 
en les connexions, la falta de control, manteniment o l'incorrecte ús d'instal•lacions 
hidràuliques, hidrants i de sistemes de reg o qualsevol altra activitat que done lloc a 
l'abocament incontrolat d'aigua en la via pública o al terreny. 
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2. Queda prohibit l'ús fraudulent d'instal•lacions hidràuliques, hidrants o boques de reg 
per a fins particulars o altres no permesos, així com danyar i manipular els 
programadors i la resta de  mecanismes  o  sistemes  emprats  per a  reg,  modificar  
l'orientació    dels aspersors o qualsevol altra acció que repercutisca negativament al 
seu funcionament correcte. 

3. Excepte en els parcs i jardins històrics i els declarats béns d‟interès cultural, en el 
disseny, remodelació i execució de projectes de noves zones verdes públiques o 
privades: 

a. Hauran d'utilitzar-se espècies vegetals adaptades a l'entorn i condicions ambientals 
del Municipi de La Llosa de Ranes, prioritzant la utilització d'espècies de baixos 
requeriments hídrics i adaptades a la climatologia del Municipi de La Llosa de Ranes. 

b. La   distribució   de   les   espècies   es   farà   seguint   criteris   d'agrupació     
segons requeriments hídrics, concentrant el volum de reg on siga necessari; 

c. Gespa. En zones enjardinades aïllades, com a rotondes, illots o mitjanes s'avaluaran 
alternatives a la gespa, en tot cas, igual que en jardins de menys d'1 hectàrea, la 
superfície de gespa serà igual o inferior al 20%, i del 10% quan els parcs 
excedisquen d'esta   superfície.  No  podrà  instal•lar-se  gespa  ni  altres  espècies 
sobreïxents d'alt  consum d'aigua en bandes de menys de 3 metres d'ample. 

d. En  les  noves  zones  verdes  s'inclouran   sistemes  de  reg  que  fomenten  l'estalvi   
i  l'eficiència  en  l'ús   de  l'aigua,  com:  aigua  d'origen   diferent  de  la  xarxa  
d'abastiment  municipal, programadors i sensors de pluja o humitat, aspersors de 
curt abast en les zones de praderia, reg per goteig en zones arbustives i en arbres. 

e. Durant  els  mesos  de  juny  a  setembre,  ambdós  inclusivament,  no  estarà  
permés  el  reg entre les 10:00 i les 20:00 hores, excepte quan estiga justificat per 
raons tècniques o operatives,  i  en  este cas  haurà d'autoritzar-se   per  l'òrgan   
competent  en  matèria  de medi ambient. 

f. Totes les piscines disposaran d'un sistema de depuració apropiat per a la reutilització 
de l'aigua evitant d'esta manera el farcit freqüent de les mateixes. Amb caràcter 
general i per a evitar el buidatge i posterior ompliment, les piscines hauran de ser 
cobertes amb lones o mantes apropiades durant el període en què no siguen 
utilitzades. 
 

Article 136.- Organització i autorització d'actes públics 
 

1. Els  organitzadors  d'actes   celebrats  en  els  espais  públics  han de  garantir  la 
seguretat de les persones i els béns. A estos efectes han de complir amb les 
condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixen en cada cas per 
l'òrgan competent. Quan les circumstàncies així ho aconsellen, l'Ajuntament podrà 
exigir als organitzadors que depositen una fiança o subscriguen una pòlissa 
d'assegurança per a respondre dels danys i perjuís que puguen causar-se. 

2. Els organitzadors d'actes públics, en atenció als principis de col•laboració, confiança i 
coresponsabilitat amb  l'autoritat  municipal,  hauran de  vetlar  per  que  els  espais 
públics utilitzats  no  s'embruten   i  els seus  elements  urbans  o  arquitectònics  no  
es  deterioren, quedant obligats, si és el cas, a la corresponent reparació, reposició 
i/o neteja. 

3. L'Ajuntament   no  atorgarà  autorització  per a  la  celebració  d'actes   festius,  
musicals, culturals, esportius o  d'índole semblant en els espais públics en què es 
pretenguen realitzar  quan,  per  les  previsions  del  públic  assistent,  les  
característiques  del  propi espai   públic   o   altres   circumstàncies   degudament   
acreditades   i   motivades   en   l'expedient, els dits esdeveniments puguen posar en 
perill la seguretat, la convivència o el civisme.  En  estos  supòsits,  sempre  que  
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siga  possible,  l'Ajuntament   proposarà   als organitzadors espais alternatius en què 
puga celebrar-se l'acte. 

4. Quan es tracte de l'exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut 
en l'article 21 de la Constitució, i d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Llei 
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà un informe preceptiu motivat 
en el que   s'arreplegaran     les   circumstàncies   i   causes   objectives   que,   si   
és   el cas,   puguen desaconsellar la celebració de l'acte o esdeveniment en l'espai 
públic previst pels seus organitzadors,  a  fi   que  l'autoritat   governativa  competent  
adopte  la  decisió  que corresponga. 
 
 

TÍTOL V.- DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I 

RESPONSABILITAT 

 

CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 137.- Instruccions de l'Alcaldia en desplegament i aplicació de l'Ordenança 
 

Mitjançant un decret d'Alcaldia s'aprovarà una Guia Pràctica Operativa sobre les qüestions 
que planteja l'aplicació d'esta Ordenança, en la que es desenrotllaran i concretaran les 
actuacions dels diversos òrgans i agents municipals implicats. 

 

Article 138.- Funció de les Policies locals relatives al compliment d'esta Ordenança 
 

En  la seua  condició  de  policia  administrativa,  la  Policia  Local  és  l'encarregada   de  
vetlar  pel  compliment  d'esta   Ordenança,  de  denunciar,  quan  procedisca,  les  
conductes  que  siguen contràries a la mateixa i d'adoptar, si és el cas, les altres mesures 
d'aplicació. 

 

Article  139.-  Funcions  de  les  Forces  i  Cossos  de  Seguretat  de  l'Estat  relatives  

al compliment d'esta Ordenança 
 

1. D'acord     amb   la   normativa   específica   que   li   és   d'aplicació     i   segons   el   
que preveu expressament  en  els  Convenis  Marco  de  Coordinació  i  
Col•laboració  en  Matèria  de Seguretat Ciutadana i Seguretat Viària entre la FEMP i 
el Ministeri de l'Interior la intervenció i, si és procedent, la recepció o la formulació de 
denúncies de fets concrets que suposen incompliments d'esta Ordenança és un 
servici d'actuació conjunta i per tant, a més de les Policies locals, també col•laborarà 
en estes funcions en els termes establits en el  mencionat  Conveni  les  Forces  i  
Cossos  de  Seguretat  de  l'Estat  amb  àmbit  d'actuació en el respectiu Municipi. 

2. Als efectes assenyalats en l'apartat anterior i d'acord amb el que establix el conveni 
marc, seran les Juntes locals de Seguretat les que fixen els criteris generals que 
hauran de seguir ambdós cossos policials, en funció de quines siguen les infraccions 
administratives que hagen de sancionar-se. 

3. En tot cas, l'Ajuntament, per mitjà dels diversos instruments i òrgans de coordinació I 
col•laboració establits a este efecte, posarà  tots els mitjans que estiguen al seu 
abast per a assegurar que l'actuació dels dos cossos policials en el compliment 
d'esta Ordenança es faça amb la màxima coordinació i eficàcia possible. 

4. A   fi   d'establir procediments interadministratius   de   coordinació   per a   assegurar   
el compliment  de  l'Ordenança   la  FEMP  proposarà  al  Ministeri  de  l'Interior  la  
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firma  d'un  Protocol de coordinació per a garantir la potestat reglamentària 
Municipal. 
 

Article 140.- Agents civicosocials educadors 
 

Les  persones  que,  per  encàrrec  de  l'Ajuntament,  realitzen  servicis  en  la  via  pública  
podran actuar com a agents cívics amb funcions de vigilància d'esta Ordenança, podent 
demanar a les Policies locals que exercisca les funcions d'autoritat que té reconegudes per 
l'ordenament jurídic. 

 

Article 141.- Deure de col•laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança 
 

1. Totes les persones tenen el deure de col•laborar amb les autoritats municipals o els 
seus agents per a preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme en 
l'espai públic. 

2. A l'efecte del que establix l'apartat anterior, l'Ajuntament de La Llosa de Ranes  
posarà els mitjans necessaris per a facilitar que, en compliment del seu deure de 
col•laboració, qualsevol persona puga informar de les autoritats municipals els fets 
que hagen conegut que siguen contraris a la convivència ciutadana o al civisme. 

3. D'acord   amb  la  legislació  vigent  en  matèria  de  protecció  de  menors,  tots  els 
ciutadans tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims 
qualsevol situació que detecten de risc o desemparament d'un menor. Així mateix, 
tots els ciutadans que tinguen coneixement que un menor no està escolaritzat o no 
assisteix al centre escolar de  manera  habitual  han de  posar-ho   en coneixement  
dels  agents  més  pròxims  o  de  l'autoritat competent, amb la finalitat que s'adopten 
les mesures pertinents. 
 

Article 142.- Conductes obstruccionistes en els àmbits de la convivència i el civisme 
 

1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme i salvaguardant tots els drets 
previstos en l'ordenament jurídic no es permeten les conductes següents: 

a. La negativa o la resistència a les tasques d'inspecció o control de 
l'Ajuntament. 

b. La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació 
requerida pels funcionaris actuants en compliment de les seues funcions. 

c.  Subministrar   als  funcionaris  actuants,  en  compliment  de  les seues  
labors  d'inspecció , control o sanció, informació o documentació falsa, 
inexacta, incompleta o que induïsca a error de manera explícita o implícita. 

d. L‟ incompliment   de  les  ordres  o  els  requeriments  específics  formulats  
per  les autoritats municipals o els seus agents. 

2. Sense perjuí de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l'apartat 
anterior són constitutives d'infracció molt greu sancionada amb multa d'1.500,01 a 
3.000 €. 
 

Article 143.- Elements probatoris dels agents de l'autoritat 
 

1. En els procediments sancionadors que s'instruïsquen en aplicació d'esta Ordenança, 
els fets denunciats pels Agents de l'Autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la 
normativa   aplicable   a   este efecte,   sense   perjuí   d'altres     proves   que   
puguen   aportar   els interessats. 
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2. En  els  expedients  sancionadors  que  s'instruïsquen   i  amb  els  requisits  que  
corresponguen d'acord amb la legislació vigent, es podran incorporar imatges dels 
fets denunciats, ja siga en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que 
permeten acreditar els fets arreplegats en la denúncia formulada d'acord amb la 
normativa aplicable. 

3. En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si és procedent, les 
autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el 
principi de proporcionalitat. 
 

Article 144.- Denúncies ciutadanes 
 

1. Sense  perjuí  de  l'existència   d'altres   interessats  a banda  del  presumpte  
infractor,  qualsevol persona pot presentar denúncies per a informar a l'Ajuntament 
de l'existència d'un   determinat  fet  que  puga  ser  constitutiu  d'una   infracció  del   
que  estableix esta Ordenança. 

2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les 
presenten, el relat dels fets que pogueren constituir infracció, la data de la seua 
comissió i, quan siga possible, la identificació de les persones presumptament 
responsables. 

3. Quan  la  denúncia  vaja  acompanyada  d'una   sol•licitud  d'iniciació   del  
procediment sancionador,   l'Ajuntament     haurà de   comunicar   al   denunciant   la   
iniciació   o   no   del mencionat procediment i, si és el cas, la resolució que recaiga. 

4. L'Ajuntament haurà de compensar les persones denunciants pels gastos que els 
haja pogut   comportar   la   formulació   d'una     denúncia,   sempre   que   queden   
efectivament acreditades en l'expedient tant la comissió de la infracció administrativa 
denunciada com la necessitat i la quantia dels gastos al•legats per aquelles. 

5. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l'instructor 
podrà declarar  confidencials  les  dades  personals  del  denunciant,  garantint  
l'anonimat   d'este en el transcurs de la tramitació de l'expedient administratiu. Esta 
confidencialitat serà declarada quan ho sol•licite el denunciant. 

6. Quan  una  persona  denuncie   membres  rellevants  de  les  xarxes  organitzades  
en  el benefici de la qual realitza una activitat antijurídica, es considerarà que la 
persona denunciant no ha comés   la   infracció,   sempre   que     s'acredite     
degudament   esta   circumstància denunciada.  El  mateix  tractament  tindrà  la  
persona  que  denuncie  les  infraccions  d'esta  Ordenança comeses per grups de 
menors. En estos casos, se'ls comminarà a no tornar a realitzar esta activitat 
antijurídica. 

7. Quan  el  denunciant  siga  una  persona  estrangera  l'Ajuntament   podrà  dur  a  
terme  les gestions oportunes davant de les autoritats competents perquè a aquell se 
li reconeguen o atorguen els beneficis i els avantatges previstos per a estos casos 
en la legislació vigent en matèria d'estrangeria. 
 

Article 145.- Mesures de caràcter social 
 

1. Quan el presumpte responsable de l‟ incompliment de l'Ordenança siga indigent o 
presente altres  carències  o  necessitats   assistència  social  o  d'atenció   mèdica  
especials  o urgents, els agents de l'autoritat que intervinguen li informaran de la 
possibilitat d'acudir als servicis socials o metges corresponents i del lloc concret en 
què pot fer-ho. 

2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l'únic objecte que la persona 
puga rebre efectivament com més prompte millor l'atenció social o metgessa 
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requerida, els agents de l'autoritat o altres servicis competents podran acompanyar-
la als mencionats servicis 

3. Així mateix,  sempre  que  siga  possible,  els  servicis  municipals  intentaran  
contactar  amb  la família de la persona afectada per a informar-la de la situació i 
circumstàncies en què ha sigut trobada en l'espai públic. 

4. Immediatament  després  d'haver   practicat  estes  diligències,  en  el  cas  que  les  
mateixes hagueren sigut dutes a terme per agents de l'autoritat, estos informaran 
sobre elles als servicis  municipals  corresponents,  amb  la  finalitat  que   estos  
adopten  les  mesures oportunes   i,   si   és procedent,   facen   el seu   seguiment   
o, si  és  el cas,  posen l'assumpte en coneixement de l'autoritat o administració 
competent. 
 

Article  146.-  Mesures  d'aplicació   en  persones  infractores  no  residents  en  el  

terme municipal 
 

1. Les   persones   infractores   no   residents   en   el   terme   municipal   que   
reconeguen   la seua responsabilitat podran fer efectives immediatament les 
sancions de multa per l'import mínim que estiguera establit en esta Ordenança. 
Quan l'Ordenança no fixe l'import mínim  de  la  sanció  que  corresponga,  la  
rebaixa  serà  del  setanta-cinc  per  cent  del  seu import màxim. 

2. Les  persones  denunciades  no  residents  en  el  terme  municipal  hauran de  
comunicar  i acreditar l'agent de l'autoritat denunciant, a l'efecte de notificació, la 
seua identificació personal i domicili habitual, i, si és procedent, el lloc i la direcció 
d'on estan allotjats en la ciutat.  Els  agents  de  l'autoritat   podran  comprovar  en  
tot  moment  si  la  direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta. 

3. En el cas que esta identificació no fóra possible o la localització proporcionada no 
fóra correcta, els agents de l'autoritat, a este objecte, podran requerir a la persona 
infractora perquè els acompanye a dependències pròximes, en els termes i 
circumstàncies previstes. 

4. Quan la persona infractora no acredite la seua residència habitual en territori 
espanyol, l'agent que formule la denúncia li oferirà la possibilitat de fer 
immediatament efectiva la sanció, en  els  termes  que  preveu  l'apartat   1.  Si  la  
sanció  no  fóra  satisfeta,  l'òrgan  competent,  mitjançant  un acord  motivat,  
adoptarà  immediatament  com a  mesura  cautelar  l‟ ingrés d'una quantitat 
econòmica que represente el mínim de la sanció econòmica prevista i,  quan  
l'Ordenança   no  fixe  l'import   mínim  de  la  mateixa,  l'import   mínim  que  
s'aplicarà  en  estos  casos  serà  del  setanta-cinc    per  cent  del  seu  màxim.  Esta  
mesura provisional serà notificada amb caràcter urgent a la direcció en què aquella 
persona estiga allotjada en la ciutat o en la localitat corresponent.  

5. En el cas que les persones denunciades no residents en el terme municipal de la 
Llosa de Ranes siguen estrangeres i no satisfacen la sanció en els termes descrits 
en l'apartat anterior, una  vegada  que  haja  finalitzat  el  procediment  mitjançant  
una resolució,  es  comunicarà  a  l'ambaixada  o  consolat  corresponent  i  a  la  
Delegació  del  Govern  la  infracció,  la identitat de la persona infractora i la sanció 
que recaiga, als efectes oportuns. 

6. L'Ajuntament   proposarà  a  les  autoritats  competents  aquelles  modificacions  de  
la normativa  vigent  tendents  a  facilitar  i  millorar  l'efectivitat   de  les  sancions  
que  s'imposen als no residents en la ciutat. 

7. D'acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i 8.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, les actuacions en matèria 
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de  recaptació executiva   dels  ingressos  de  dret  públic  procedent  de  les  
sancions  previstes  en  la present Ordenança, i que s'hagen d'efectuar fora del 
terme municipal es regiran pels convenis subscrits sobre esta matèria o pels altres 
convenis que es puguen subscriure amb la resta de les administracions públiques. 
 

 

 

 

 

Article  147.-  Responsabilitat  per  conductes  contràries  a  l'Ordenança   comeses  

per menors d'edat 
 

1. D'acord amb el que establix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del 
xiquet,  totes  les  mesures  en  este  cas  sancionadores  de  les  autoritats  
municipals  que puguen afectar els menors atendran principalment a l'interés 
superior d'estos. Així mateix, en funció de la seua edat i maduresa, es garantirà el 
dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afecten i que les 
seues opinions siguen tingudes en compte. 

2. Quan les persones infractores siguen menors, i amb la finalitat de protegir els drets 
del xiquet o adolescent, el seu desenrotllament i formació, es podran substituir les 
sancions pecuniàries per mesures  correctores,  com a  assistència  a  sessions  
formatives,  treballs  per a  la  comunitat  o qualsevol  altre  tipus  d'activitat   de  
caràcter  cívic.  Estes  mesures  s'adoptaran   de  manera motivada en funció del 
tipus d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que reba la conducta infractora. 
A este efecte, se sol•licitarà l'opinió dels pares o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores, que serà vinculant. 

3. Els  pares  i  mares  o  tutors  i  tutores  o  guardadors  i  guardadores  seran  
responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels 
menors d'edat que depenguen d'ells. 

4. En aquells casos en què es preveja expressament en esta Ordenança, els pares i 
mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran també responsables 
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per 
la seua banda, conste dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança. 

5. Així mateix, segons el que disposa el Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel que 
s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  Orgànica  5/2000,  de  12  de  gener,  
reguladora  de  la responsabilitat penal dels menors es tindrà en compte, si és 
procedent, a l'efecte de la solució extrajudicial, el mode de portar-la a terme segons 
preceptua l'article 5 de l'esmentat cos legal. 
 

Article 148.- Assistència als centres d'ensenyança 
 

1. L'assistència als centres d'ensenyança educatius durant l'ensenyança bàsica 
obligatòria (ensenyança primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des 
de l'edat de sis anys fins a la de setze. 

2. Les  Policies  locals  i  les  Forces  i  Cossos  de  Seguretat  de  l'Estat  intervindran  
en aquells  supòsits  en   què  els  menors  d'edat   transiten  o  romanguen  en  
espais públics   durant   l'horari     escolar.   A   este   efecte,   les   Policies   locals   
sol•licitaran   la seua identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i els 
motius pels quals no està en el Centre d'ensenyança, i el conduirà al seu domicili o al 
centre escolar en què estiga inscrit, posant  en  tot  cas  en  coneixement  dels  seus  
pares  o  mares  o  tutors  o  tutores  o guardadors  o  guardadores  i  de  l'autoritat   
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educativa  competent  que  el  menor  ha  sigut trobat fora del centre educatiu en 
horari escolar. 

3. Sense perjuí que, d'acord amb el que preveu esta Ordenança, es puga acudir a 
fórmules de  mediació  per a  resoldre  estes  conductes,  els  pares  i  mares  o  
tutors  i  tutores  o guardadors i guardadores seran responsables de la permanència 
dels menors en la via pública i de la inassistència d'estos als centres educatius. En 
estos casos, quan concórrega culpa  o  negligència,  els  pares  i  mares  o  tutors  i  
tutores  o  guardadors  i  guardadores incorreran  en  una  infracció  lleu,  i  podran  
ser  sancionats  amb  multa  des de  100  fins a  500 euros, o si és el cas acceptar 
les mesures previstes en l'apartat 5 d'este article. 

4. En  tot  cas,  qualsevol  denúncia,  incoació  d'un   expedient  sancionador  o  
eventual imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o 
mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores. 

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

Article 149.- Protecció de menors 
 

1. D'acord   amb  la  legislació  vigent  en  matèria  de  protecció  de  menors,  tots  els 
ciutadans  i  ciutadanes  tenen  el  deure  de  comunicar  a  les  autoritats  o  agents  
més pròxims qualsevol situació que detecten de risc o desemparament d'un menor. 

2. Així mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que tinguen coneixement que un menor 
no està  escolaritzat  o  no  assisteix  al  centre  escolar  de  manera  habitual  han 
de  posar-ho  en coneixement dels agents més pròxims o de l'autoritat competent, 
amb la finalitat que s'adopten les mesures pertinents. 
 

Article 150.- Principi de prevenció 
 

L'Ajuntament   donarà  prioritat  a  totes  aquelles  mesures  municipals  encaminades  a  
previndre riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic. 

 

Article 151.- Mediació 
 

1. L'Ajuntament   promourà  especialment  la  mediació  i  la  resolució  alternativa   dels 
conflictes com a ferramenta bàsica per a una societat menys litigiosa i més 
cohesionada. 

2. En els supòsits en què les infraccions siguen comeses per menors, i amb l'objectiu 
de protegir  els  interessos  superiors  del  xiquet  o  de  la  xiqueta,  s'establirà   per  
part  de l'Ajuntament  un  sistema  de  mediació,  que  actuarà  amb  caràcter  
voluntari  respecte  al procediment administratiu sancionador, amb personal 
especialitzat a què seran cridats a comparèixer els menors presumptament 
infractors, els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, així 
com, si és procedent, les possibles víctimes o persones afectades per les conductes 
tipificades com a infracció en la present Ordenança. 

3. L'Ajuntament procedirà a designar mediadors o mediadores que, en qualitat de 
terceres persones neutrals, resoldran els conflictes de convivència ciutadana sempre 
que els pares i  mares  o  tutors  i  tutores  o  guardadors  i  guardadores  del  menor  
accepten  que  este  es sotmeta a una solució consensuada entre el menor, els seus 
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pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, i l'administració 
municipal, així com, si és procedent, les víctimes de la infracció. 

4. La mediació tindrà com a objecte que el menor infractor siga conscient del dany 
causat a la comunitat i perseguirà, després d'una negociació entre les parts, un 
acord sobre les mesures de reparació que hauran d'adoptar-se en cada cas. 

5. Este  sistema  de  mediació  podrà  ser  aplicat  també,  amb  caràcter  voluntari,  a  
altres conductes   i   col•lectius   específics.   L'òrgan     competent   per a   resoldre   
l'expedient   sancionador podrà, per acord motivat, i amb la sol•licitud prèvia de la 
persona infractora o dels servicis  socials  competents,  reconduir  el  procediment  
sancionador  a  un  sistema  de mediació,  sempre  que  la  dimensió  retributiva  de  
la  conducta  infractora  siga  més  eficaç  a través d'esta via. 
 
 

Article 152.- Inspecció i Potestat Sancionadora 
 

1. Correspon a l'Ajuntament de La Llosa de Ranes la vigilància del compliment del que 
disposa la present  Ordenança,  la  inspecció  i  la  potestat  sancionadora,  si  és  el 
cas,  així  com  l'adopció de mesures cautelars quan siguen procedents, sense perjuí 
de donar compte a altres administracions de les conductes i infraccions la inspecció i 
sanció del qual tinguen atribuïdes legal o reglamentàriament. 

2. En concordança amb les funcions que legalment tinguen atribuïdes, les tasques  
inspectores i de vigilància seran desenrotllades per: la Policia Local, els Agents de 
Mobilitat, els tècnics, inspectors  i  el  personal  degudament  autoritzat  de  
l'Ajuntament,  considerant-se  tots ells  en  l'exercici   d'estes   funcions  com a  
agents  d'autoritat ,  amb  les  facultats  i prerrogatives   inherents   a   esta   
condició,   especialment   la   d'accedir     a   locals   i instal•lacions on es porten a 
terme activitats     relacionades amb esta Ordenança. 

3. Tindran  també  tal  consideració  i  prerrogatives  les  Forces  i  Cossos  de  
Seguretat  de l'Estat. 
 

Article 153.- Justícia de proximitat 
 

L'Ajuntament col•laborarà amb la màxima eficàcia en la implantació en el Municipi de la 
justícia de  proximitat  com  a mitjà  d'efectivitat   per a  pal•liar  aquelles  pràctiques  
pertorbadores  de  la convivència  ciutadana  i  el  civisme,  proposant  a  les  instàncies  
competents,  tant  estatals com autonòmiques, les reformes legislatives i organitzatives 
necessàries 

 

Article 154.- Primacia de l'Orde Jurisdiccional Penal 
 

1. No podran imposar-se sancions administratives i penals per uns mateixos fets. 
2. Quan  els  fets  tipificats  en  este  Reglament  com a  infraccions  tingueren  

rellevància penal es remetran al Ministeri Fiscal les actuacions suspenent-se el 
procediment en via administrativa. 

3. El procediment administratiu podrà continuar o reprendre's, quan el procés en via 
penal acabe  amb  sentència  absolutòria  o  una altra  resolució  que  pose  fi  sense  
declaració  de responsabilitat  penal,  sempre  que  la  mateixa  no  estiga  
fonamentada  en  la  inexistència  del fet. 
 

Article 155.- Bústia de suggeriments ciutadans fomentadores de la convivència i 

civisme 
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L'Ajuntament   impulsarà  la  posada  en  marxa  d'una   bústia  de  suggeriments  ciutadans  
per tots  els  organismes  dependents  a  fi  de  la  seua anàlisi,  valoracions  i  conclusions  
que pogueren   servir   com a   suport   per a   millorar   el   marc   administratiu   i   operatiu-
funcional garant de la convivència ciutadana. 

 

Article 156.- Departaments de recepció de queixes ciutadanes amb diversitat 

lingüística 
L'Ajuntament   impulsarà  el  departament  de  recepció  de  queixes  ciutadanes  amb  
diversitat lingüística per mitjà de formularis normalitzats o personal especialitzat a fi 
d'integrar a la població  immigrant  en  el  municipi  com  a mitjà  facilitador  de  la  
convivència  ciutadana  i  el civisme. 

 

CAPÍTOL II.-  RÈGIM SANCIONADOR 

 

Article 157.- Disposicions generals 
 

1. Les accions o omissions que infringisquen allò que s'ha previngut en esta Ordenança 
generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjuí de l'exigible en 
via penal o civil. 

2. Les infraccions a esta Ordenança tindran la consideració de molt greus,  greus o 
lleus. 
 

Secció primera.- Infraccions 

 

Article 158.- Infraccions molt greus 
 

1.  Són infraccions molt greus: 
a) Pertorbar la convivència ciutadana de manera que incidisca greu, immediata i 

directament en la tranquil•litat i en l'exercici de drets legítims d'altres persones, en el 
normal desenrotllament d'activitats de qualsevol classe d'acord amb la normativa 
aplicable i en la salubritat o ornament públics, sempre que es tracte de conductes no 
tipificades en la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana. 

b) Trencar, incendiar o arrancar o deteriorar greument i rellevantment equipaments, 
elements, infraestructures o instal•lacions dels servicis públics així com el mobiliari 
urbà. 

c) Impedir el funcionament normal dels servicis públics. 
d) L‟ impediment   de  l'ús  d'un  servici  públic per  una altra  o altres  persones  amb 

dret  a la seua utilització. 
e) Els  actes  de deteriorament  greu  i  rellevant  d'equipament ,  infraestructures,  

instal•lacions  o elements d'un servici públic. 
f) L‟ impediment de l'ús d'un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la 

seua utilització. 
g) Col•locar en la via pública objectes que obstruïsquen greument el trànsit de vianants 

i rodat i sense perjuí de l'aplicació, si és el cas, de la normativa de seguretat viària. 
h) Efectuar la recollida, el transport i/o la recuperació dels residus urbans, sense la 

prèvia Concessió o autorització municipal. 
i) Abandonar vehicles en les vies i llocs públics. 
j) Abandonar en les vies o llocs públics cadàvers d'animals, així com tirar-los als 

contenidors destinats a la recepció de residus, incinerar-los o soterrar-los en llocs no 
autoritzats expressament. 
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k) Depositar en els contenidors per a residus materials en combustió. 
l) Depositar en els contenidors residus tòxics, perillosos o residus urbans especials

3
 . 

m) No realitzar els productors o posseïdors de residus industrials, les operacions de 
gestió que els obligue la legislació vigent per a cada tipus de residus, com recollida, 
transport, emmagatzemament, classificació, valoració i/o vigilància. 

 
3 Reglament  de  funcionament   dels  punts  nets.  Residus  urbans  especials:  mobles,  efectes,  piles,  bateries,  
acumuladors,electrodomèstics,  equips  electrònics,  robes,  olis  vegetals  i  minerals,  roba,  calçat,  ferralla  i  fusta  (portes,  
finestres,  marcs), vidres (finestres, aparadors, espills, ..), terres, runes, cartutxos d'impressores, envasos buits que hagen 
contingut: “esprai”, pintures, vernissos, aiguarràs i coles 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

p) Trencar,  arrancar  o  realitzar  pintades  en  la senyalització  pública  que 
impedisquen  o  dificulten la seua visió. 

q) Incendiar fems, runes o desperdicis. 
r) Incendiar elements arreplegats en l'àmbit d'aplicació d'esta Ordenança 
s) Assecar, arrancar o talar els arbres situats en la via pública, en els parcs i jardins, en 

els espais verds i muntanyes sense autorització. 
t) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'elements geològics i geomorfològics. 
u) Matar i maltractar animals, quan no supose infracció penal i es faça al marge d'allò 

que s'ha regulat per les lleis de caça, de pesca i de protecció animal. 
v) Impedir deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles pels passejos i 

per les voreres i calçades de les vies públiques. 
w) Realitzar actes previstos en esta Ordenança que posen en perill greu la integritat de 

les persones. 
x) L'ús fraudulent de hidrants o boques de reg per a fins particulars o altres no 

permesos per la legislació vigent. 
y) No complir les restriccions de reg i d'ompliment de piscines disposades per 

l'Ajuntament en períodes de sequera o en situacions d'escassetat. 
z) La  reincidència  en  faltes  greus  que  hagen  sigut  sancionades  en  procediment  

que  haja guanyat fermesa via administrativa o jurisdiccional. 
 

Article 159.- Infraccions greus 
 

   1. Constituïxen infraccions greus: 
a) Pertorbar  la  convivència  ciutadana  per mitjà d'actes   que  incidisquen  en  la  

tranquil•litat  i  en  l'exercici de drets legítims d'altres persones, en el normal exercici 
d'activitats de qualsevol  classe d'acord  amb  la  normativa  aplicable i  en  la  
salubritat  o  ornament  públics,  sempre que  es  tracte  de  conductes  no  
tipificades  en  la  legislació  sobre  protecció  de  la  seguretat ciutadana ni en la 
normativa en matèria de sorolls. 

b) Obstaculitzar el funcionament normal dels servicis públics. 
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c) Deteriorar  els  equipaments,  infraestructures,  instal•lacions  o  elements   dels  
servicis públics així com el mobiliari urbà i fonts públiques. 

d) Causar danys en arbres, plantes i jardins públics, que no constituïsca falta molt greu. 
e) Tirar  fems  o  residus  a  la  via  pública  que  dificulten  el  trànsit  o  generen  riscos  

d'insalubritat. 
f) Depositar els residus domiciliaris o assimilables a urbans fora dels llocs, recipients i 

contenidors disposats per l'Ajuntament. 
g) Depositar  en  els  contenidors  de  la  via  pública  residus  líquids,  runes,  efectes  i 

aquells  que  per  les seues  característiques,  perillositat  o  toxicitat  hagen de  ser  
entregats  en  el Punt Net. 

h) Depositar en els espais públics mobles i objectes inútils, fora dels llocs, dates i 
horaris autoritzats per l'Ajuntament. 

i) Evacuar qualsevol tipus de residu no autoritzat a través de la xarxa de clavegueram. 
j) No   arreplegar   els   excrements   depositats   en   llocs   públics   pels     animals,   

no introduir-los en una bossa de plàstic o tirar-los a un lloc no adequat. 
k) Portar  metxes  enceses,  disparar  o  explosionar  petards,  coets  o  altres  articles 

pirotècnics sense autorització municipal. 
l) Els altres actes de deteriorament d'elements geològics i geomorfològics. 
m)  Dificultar deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles pels passejos i 

per les voreres i calçades de les vies públiques. 
n) No complir reiteradament les obligacions de neteja de la part de la via o zona que els 

corresponga, establides per a la propietat d'edificis, locals i solars i per als titulars 
de llicències d'ocupació de la via pública: quioscos, tendes , terrasses, vetladors, etc. 

      o)   Realitzar  pràctiques  que  suposen  un  ús  incorrecte  o  excessiu  d'aigua ,  en  
particular negligència  en  la  reparació  immediata  de  fugues  en  les  connexions,  
la  falta  de  control, manteniment  o  l'incorrecte   ús  de  hidrants  i  de  sistemes  
de  reg  o  qualsevol  altra activitat que done lloc a l'abocament incontrolat d'aigua 
en la via pública o al terreny. 

     p) Alterar o danyar els programadors de reg i la resta de mecanismes o sistemes    
           emprats per a reg, modificar l'orientació dels aspersors, manipular les vàlvules, així  
           com qualsevol altra acció que repercutisca negativament o en el funcionament  
           correcte, en particular, pel que fa a la seua eficiència en l'ús de l'aigua. 
     q) La  reincidència  en  faltes  lleus  que  hagen  sigut  sancionades  en  procediment   
           que  haja guanyat fermesa via administrativa o jurisdiccional. 
      r) Abandonar en la via pública o en els contenidors restes de desbrossaments, podes,  
          segues, etc. de gran volum. 
     s) La instal•lació de vies ferrades sense autorització prèvia expressa i l'obertura de  
           noves vies d'escalada sense autorització prèvia expressa. 
 
 

Article 160.- Infraccions lleus 
 

Tenen  caràcter  lleu  les  altres  infraccions  a  les  normes  previstes  en  este  títol,  així  
com depositar  en  els  contenidors  de  fem  orgànic  envasos  de  vidre  i  lleugers  (plàstic,  
metall, brick, etc), paper i cartó. 

 

Article 161.- Sancions 
 
1. LLEUS: 

•    Multa (quantia màxima de 750 euros). 
2. GREUS: 
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•    Multa (de 750,01 fins a 1.500 euros). 
•    Suspensió total o parcial de la llicència d'activitat per un període no superior a dos  
      anys. 

3. MOLT GREUS 
•    Multa (de 1.500,01 fins a 3.000 euros). 
•    Clausura  de  l'establiment,  activitat  o  instal•lació,  o  suspensió  de  la  llicència   
      d'activitat total o parcial per un període no superior a tres anys. 
•    Clausura definitiva, total o parcial de l'establiment, activitat o instal•lació. 
 

Article 162.- Graduació de les sancions 
 

1 La  imposició  de  les  sancions  previstes  en  esta  Ordenança  es  guiarà  per  
l'aplicació   del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris 
de graduació següents: 

 a)   La gravetat i naturalesa de la infracció i dels danys causats. 
 b)   Transcendència social del fet. 
 c)   Alarma social produïda. 
 d)   L'existència d'intencionalitat de l'infractor. 
 e)   La naturalesa dels perjuís causats. 
 f)    La reincidència. 
 g)   La reiteració d'infraccions. 
 h)   La capacitat econòmica de la persona infractora. 
 i)     La naturalesa dels béns o productes oferits en el comerç ambulant no      
        autoritzat. 
 j)    El risc de dany a la salut de les persones. 
 k)   El benefici econòmic derivat de l'activitat infractora. 
 l)    La comissió de la infracció en zones protegides. 
m)  L'obstaculització   de  la  labor  inspectora,  així  com  el  grau  d'incompliment    
      de  les mesures d'autocontrol. 
 n)   Quan els fets suposen obstacles, traves o impediments que limiten o dificulten la  
      llibertat de moviments, l'accés, l'estada i la circulació de les persones en situació 
       de limitació o mobilitat reduïda. 

  2.Tindrà  la  consideració  de  circumstància  atenuant  de  la  responsabilitat,  l'adopció    
    espontània, per part de l'autor de la infracció, de mesures correctores amb anterioritat a la  
     incoació de l'expedient sancionador. 
  3.  S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comés en el termini d'un any més d'una      
     infracció  d'esta   Ordenança  i  ha  sigut  declarat  per  resolució  ferma.  Hi ha  reiteració  

    quan la persona responsable ja ha sigut sancionada per infraccions d'esta Ordenança 
o    quan  s'estan   instruint  altres  procediments  sancionadors  per  infraccions  
d'esta Ordenança. 

    4.  En  la  fixació  de  les  sancions  de  multa  es  tindrà  en  compte  que,  en  tot  cas,  el 
compliment  de  la  sanció  no  resulte  més  beneficiós  per a  la  persona  infractora  
que  el compliment de les normes infringides. 

    5.  Quan, segons el que preveu la present Ordenança, s'imposen sancions no   
         pecuniàries, ja  siguen  alternatives  o  obligatòries,  la  determinació  del  seu   
        contingut  i  duració  es  farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i  
       els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors. 

 

Article 163- Responsabilitat de les infraccions 
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1. Seran  responsables  directes  de  les  infraccions  a  esta  Ordenança  els seus  
autors  materials, excepte en els supòsits en què siguen menors d'edat o concórrega 
en ells alguna causa legal d‟inimputabilitat, i en este cas respondran per ells els 
pares, tutors o els que tinguen la custòdia legal. 

2. Seran  responsables  solidaris   dels  danys  les  persones  físiques  o  jurídiques  
sobre  les  quals recaiga el deure legal de previndre les infraccions administratives 
que altres puguen cometre. 

3. En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes 
dirigides a individualitzar la persona o les persones infractores, no siga possible 
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagen intervingut en la 
comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària. 
 

Article 164.- Competència i procediment sancionador 
 

1. La  competència  per a  la  incoació   dels  procediments  sancionadors  objecte  
d'esta  Ordenança, i per a la imposició de sancions i de les altres exigències 
compatibles amb les sancions, correspon a la Junta de Govern Local. 

2. La instrucció dels expedients correspondrà al Servici municipal titular del bé material 
o jurídic, directament perjudicat per les infraccions comeses. 

3. La  tramitació  i  resolució  del  procediment  sancionador s'ajustarà   al   que  
establix  la legislació general sobre l'exercici de la potestat sancionadora. 
 

Article 165.- Concurrència de sancions 
 

1. Incoat  un  procediment  sancionador  per  dos  o  més  infraccions  entre  les  quals  
hi haja relació de causa a efecte, s'imposarà només la sanció que resulte més 
elevada. 

2. Quan no es done la relació de causa a efecte a què es referix l'apartat anterior, als 
responsables  de  dos  o més  infraccions  se'ls   imposaran  les  sancions  
corresponents  a cada una de les infraccions comeses, llevat que s'aprecie identitat 
de subjectes, fets i fonaments.  En  este  últim  supòsit  s'aplicarà   el  règim  que  
sancione  amb  major intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es tracte. 
 

Article 166.- Destí de les multes imposades 
 

L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades es destinarà a 
millorar, en les seues diverses formes i a través de diversos programes, l'espai urbà com a 
lloc de trobada i convivència. 

 

Article 167.- Rebaixa de la sanció per pagament immediat 
 

1. Les  persones  denunciades  poden  assumir  la seua  responsabilitat  per mitjà del   
pagament  de  les sancions de multa, amb una reducció de la sanció al seu import 
mínim si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment sancionador. 
Quan l'Ordenança no fixe l'import mínim  de  la  sanció  que  corresponga,  la  
rebaixa  serà  del  setanta-cinc per  cent  del  seu import màxim. 

2. Els  presumptes  infractors  poden  reconéixer  la seua  responsabilitat  per mitjà del   
pagament  de  les sancions  de  multa  amb  una  reducció  del  trenta  per  cent  de  
l'import  de  la  sanció  que aparega en el plec de càrrecs o, en els casos de 
procediments abreviats, en la proposta de  resolució.  En  els  procediments  
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ordinaris,  la  reducció  serà  del  vint  per  cent  de l'import de la sanció que aparega 
en la proposta de resolució. 

3. El  pagament  de  l'import  de  la  sanció  de  multa  implicarà  la  terminació  del  
procediment,  sense perjuí de presentar els recursos procedents. 

4. L'Ajuntament implantarà un sistema de cobrament anticipat i immediat de multes i 
mesures provisionals   amb   les   rebaixes   pertinents   a   través   d'un     sistema   
automatitzat   o   de dispositius específics, sense perjuí que, en tot cas, el pagament 
puga fer-se efectiu a través de les entitats financeres prèviament concertades. 
 

 

Article 168.- Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de la 

comunitat 
1. L'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació 

en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat. 
2. Les  sessions  formatives  sobre  convivència  ciutadana  i  civisme,  de  caràcter  

individual  o col•lectiu, substituiran a les sancions pecuniàries en els casos en què 
així estiga previst en la present Ordenança. En cas d'inassistència a les sessions 
formatives, procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la 
infracció comesa. 

3. La  participació  en  les  sessions  formatives,  en  activitats  cíviques  o  en  la 
realització  de treballs  en  benefici  de  la  comunitat  serà  adoptada  amb  el  
consentiment   previ  de l'interessat com a alternativa a les sancions d'orde pecuniari, 
llevat que la llei imposara el seu caràcter  obligatori. L „Ajuntament també pot 
substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i els 
perjuís causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions 
equivalents en espècie consistents en l'assistència   a  sessions  formatives,  la  
participació  en  activitats  cíviques  o  altres  tipus  de treballs  per a  la  comunitat,  
sempre  que  hi haja  consentiment  previ   dels  interessats, excepte  que  la  llei  
imposara  el seu  caràcter  obligatori.  En  el  cas  que   es  produïsca  esta 
substitució,  l'Ajuntament   haurà de  reparar  els  danys  causat  llevat  que  el  
treball  que realitze la persona sancionada consistisca precisament en la reparació 
del dany produït. 

4. Quan,  d'acord  amb  el  que  preveu   esta  Ordenança,  s'adopte   la  mediació  com 
alternativa  al  procediment  sancionador,  els  acords  de  reparació  tindran  com a  
objecte, principalment, les mesures alternatives previstes en este article. 

 
 

Article 169.- Terminació convencional 
 

1. A fi de reparar en la mesura que siga possible els danys causats com a 
conseqüència d‟una  conducta  incívica  l'infractor ,  amb  caràcter  previ  a  l'adopció   
de  la  resolució sancionadora que procedisca, podrà sol•licitar la substitució de la 
sanció que poguera imposar-se i,  si  és  el cas,  de  l'import  de  la  reparació  
deguda  a  l'Ajuntament  per  la  realització  de treballs o labors per a la comunitat, de 
naturalesa i abast adequats i proporcionats a la gravetat de la infracció. 

2. La petició de l'expedientat interromprà el termini per a resoldre l'expedient. 
3. Si l'Administració Municipal acceptara la petició de l'expedientat es finalitzarà 

l'expedient sancionador  per  terminació  convencional,  sense  que  la  realització   
dels  treballs  que  s‟ establisquen   siga   considerada   sanció   ni   supose cap   
vinculació   laboral     amb   l'Ajuntament. 

4. No serà aplicable el contingut de la Terminació Convencional, fins que no s'aproven, 
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determinen  i  valoren  mitjançant  un acord  en  este  sentit,  els  treballs  o  labors  
per a  la comunitat, la naturalesa i abast dels mateixos. 
 

Article 170.- Procediment sancionador 
 

1. Quan es tracte d'infraccions lleus comeses per estrangers no residents que afecten 
la  convivència  ciutadana  en  els  termes  d'esta   Ordenança,  i  sempre  que  no  
existisca  un procediment  específic  en  la  legislació  sectorial  aplicable,  la  
denúncia  de  l'agent  de  l'autoritat  implicarà  l'inici   del  procediment  sancionador  i  
serà  notificada  en  l'acte   a  la persona   denunciada.   En   esta   denúncia   
constaran   els   fets,   les   corresponents infraccions i sancions, la identitat de 
l'instructor, l'autoritat sancionadora competent i la norma que li atribueix esta 
competència.  

2. Amb   les   excepcions   recollides   en   esta   Ordenança,   la   tramitació   i   
resolució   del procediment  sancionador  s'ajustarà   al   que  establix  la  legislació  
general  sobre  l'exercici de la potestat sancionadora. 

3. Quan   la   proposta   de   resolució del   procediment   sancionador   tramitat   per   
l‟Administració de l'Ajuntament continga una sanció que, per la quantia de la multa o 
pel seu caràcter, no siga de competència municipal, l'alcalde/alcaldessa elevarà 
l'expedient a l'òrgan corresponent de l'Administració  que  siga  competent  per a  
imposar  la  sanció que  es proposa, de conformitat amb la legislació sectorial 
aplicable. 

4. L'alcalde/alcaldessa pot delegar o desconcentrar les seues competències en matèria 
de potestat sancionadora en la forma establida en la normativa específica. 
 

Article 171.- Apreciació de delicte o falta 
 

1. Quan les conductes a què es referix esta Ordenança pogueren constituir infracció 
penal, es remetran  al  Ministeri  Fiscal  o  a  l'autoritat   judicial  que  corresponga  
els  antecedents necessaris de les actuacions practicades. 

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il•lícites, la incoació 
d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos 
fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan siga 
ferm la resolució  recaiguda  en  l'àmbit   penal,  quedant  fins  llavors  interromput  el  
termini  de prescripció.  Els  fets  declarats  provats  en  via  judicial  vincularan   
l'autoritat  competent per a imposar la sanció administrativa. 

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si 
s'aprecia diversitat de fonament. 

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu 
sancionador abans   de   la   intervenció   judicial   podran   mantindre's   en   vigor   
mentre  no  recaiga pronunciament exprés respecte d'això de les autoritats judicials, 
sense perjuí dels recursos que  puga  interposar  el  presumpte  infractor  sobre  
l'establiment   o  la  vigència  de  les dites mesures provisionals. 
 

Article 172.- Responsabilitat penal 
 

1. L'Ajuntament exercitarà   les   accions   penals   oportunes   o   posarà   els   fets   en 
coneixement del Ministeri Fiscal quan considere que poden constituir delicte o falta. 

2. La incoació  del  procediment  penal  deixarà  en  suspens  la  tramitació  del  
procediment administratiu fins que haja conclòs aquell. No obstant això, l'Ajuntament 
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podrà adoptar les mesures cautelars urgents que asseguren la conservació dels 
béns afectats i la seua reposició a l'estat anterior de la infracció. 
 

Article 173.- De la prescripció d'infraccions i sancions 
 

1. L'acció per a sancionar les infraccions prescriu al cap d'un any comptat a partir del 
dia en què els fets s'hagueren comés. 

2. El  termini  de  prescripció  de  la  sanció  serà  de  dos  anys  a  comptar  de  
l'endemà    a aquell en què adquirisca fermesa la resolució que la impose, quan la 
sanció siga superior a 600,00 euros. En la resta dels supòsits el termini és d'un any. 

3. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació de l'Administració de què tinga 
coneixement l'interessat o estiga encaminada a l'esbrinament de la seua identitat o 
domicili. 
 

Article 174.- Prescripció i caducitat 
 

La prescripció i la caducitat es regiran per la legislació administrativa  sancionadora general, 
sense perjuí del que dispose la legislació sectorial. 

 
 

 

TÍTOL VI.- DISPOSICIONS COMUNES SOBRE POLICIA I ALTRES MESURES 

D'APLICACIÓ 

 

CAPÍTOL I.- REPARACIÓ DE DANYS 
 

Article 175.- Reparació de danys 
 

1. La imposició de les sancions que corresponguen per l‟ incompliment d'esta 
Ordenança  no  exonera   la  persona  infractora  de  l'obligació   de  reparar  els  
danys  o  perjuís causats,  llevat  que  esta  se  substituïsca  per  treballs  en  
benefici  de  la  comunitat  previstos anteriorment en esta Ordenança. 

2. A  l'efecte  del    que  establix  l'apartat   anterior,  quan  procedisca,  l'Administració  
municipal  tramitarà  per  via  d'execució   subsidiària  l'obligació   de  rescabalament  
que procedisca. 

3. La   imposició   de   les   sancions   corresponents   previstes   en   esta   Ordenança   
serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada pel 
mateix al  seu  estat  originari  així  com  amb  la  indemnització   dels  danys  i  
perjuís  causats, la resolució de la qual serà immediatament executiva. 

4. Quan  els dits  danys  i  perjuís  es  produïsquen  en  béns  de  titularitat  municipal,  
l'Ajuntament, prèvia taxació pels servicis tècnics competents, determinarà l'import de 
la reparació, que serà comunicat a l'infractor o a qui haja de respondre per ell per al 
seu pagament en el termini que s'establisca. 

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

CAPÍTOL II.- MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA 

 

Article 176.- Ordres singulars de l'alcalde/alcaldessa per a l'aplicació de l'Ordenança 
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1. L'alcalde o alcaldessa pot dictar les ordes singulars o nominatives i les disposicions 
especials  que  procedisquen  sobre  la  conducta  en  la  via  pública  o  el  
comportament   dels ciutadans i ciutadanes, a fi de fer complir la normativa en 
matèria de convivència ciutadana i de civisme. 

2. Sense perjuí de la imposició de la sanció que si és el cas corresponga, 
l'alcalde/alcaldessa podrà  també  requerir  a  les  persones  que  siguen  trobades  
responsables  d'alguna   de  les conductes  descrites  en  esta  Ordenança  perquè   
s'abstinguen en el  futur  de  realitzar actuacions semblants dins del terme municipal. 

3. L‟ incompliment de les ordres, les disposicions o els requeriments a què s'ha fet 
menció en els apartats 1 i 2 d'este article serà sancionat en els termes que preveu 
esta  Ordenança,  sense  perjuí  que   es  puga  iniciar  procediment  penal  per  
causa  de desobediència. 
 

CAPÍTOL III.- MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA 

 

Article 177.- Mesures de policia administrativa directa 
 

1. Els  agents  de  l'autoritat   exigiran  en  tot  moment  el  compliment  immediat  de  
les disposicions  previstes  en  esta  Ordenança,  i,  sense  perjuí  de  procedir  a  
denunciar  les conductes  antijurídiques,  podran  requerir  verbalment  a  les  
persones  que  no  respecten  les normes perquè desistisquen en la seua actitud o 
comportament, advertint-les que en cas de resistència poden incórrer en 
responsabilitat criminal per desobediència. 

2. Quan  la  infracció  comesa  provoque,  a més  d'una   pertorbació  de  la  
convivència ciutadana i el civisme, un deteriorament de l'espai públic, es requerirà al 
seu causant perquè procedisca a la seua reparació, restauració o neteja immediates, 
quan siga possible. 

3. L‟ incompliment de les ordres, les disposicions o els requeriments a què s‟ha fet 
menció en els apartats 1 i 2 d'este article serà sancionat en els termes que preveu 
esta  Ordenança,  sense  perjuí  que   es  puga  iniciar  procediment  penal  per  
causa  de desobediència. 

4. A l'efecte de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de 
l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable perquè s'identifique. 

5. De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comés 
una infracció,  els  agents  de  l'autoritat   podran  requerir-la  perquè ,  a  fi  d'iniciar   
l'expedient  sancionador de  la  infracció  comesa,  els  acompanye  a  dependències  
pròximes que  compten  amb  mitjans  adequats  per a  realitzar  les  diligències  
d'identificació ,  a  estos únics  efectes  i  pel   temps  imprescindible,  informant   la  
persona  infractora   dels motius del requeriment d'acompanyament. 

6. En tot cas, i al marge de la sanció que corresponga imposar per la infracció de les 
normes que haja originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat, les 
conductes obstruccionistes constitutives d'infracció independent i que per la seua 
naturalesa puga  ser  constitutiva  de  responsabilitat  criminal  es  passarà  el  tant 
de  culpa  al  Ministeri Fiscal. 
 

CAPÍTOL IV.- MESURES CAUTELARS 

 

Article 178.- Mesures cautelars 
 

1. L'òrgan   competent  per a  la  incoació  del  procediment  sancionador  pot  adoptar, 
mitjançant  una resolució  motivada,  les  mesures  cautelars  de  caràcter  
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provisional  que  siguen necessàries  per a  la  bona  finalitat  del  procediment,  
evitant  el  manteniment   dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels 
interessos generals. 
En este sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzen sense 
llicència i la retirada de béns, objectes, materials o productes que estigueren 
generant o hagueren generat la infracció. 

2. A fi que l'instructor puga en el seu moment adoptar estes mesures, els agents de la 
Policia  Local  i  de  les  Forces  i  Cossos  de  Seguretat  de  l'Estat  podran  posar  fi  
a  l'activitat realitzada sense llicència, així com intervindre i posar a disposició d'este 
els objectes, materials o productes que fa referència el paràgraf anterior. 

3. De  la  mateixa  manera,  quan  allò que s'ha  actuat,  fins al   moment  d'haver   
comprovat  l‟ incompliment o la carència de l'autorització, supose un risc objectiu per 
a la integritat física dels  ciutadans,  per  part   dels  agents  de  l'autoritat   
competents,  podran adoptar-se les mesures necessàries per a procedir a la 
paralització de l'activitat, desmuntatge de les instal•lacions o demolició de les obres, 
sense mes requeriment previ al titular que la comunicació  “in  situ”  d'eixes   
circumstàncies  pels   agents  actuants,  corrent  en  este cas  els  gastos  
necessaris  per al   compliment  d'estes   actuacions  a  càrrec   dels responsables 
de la minva de seguretat. 
 

 

 

Article 179.- Mesures provisionals 
 

1. Iniciat  l'expedient  sancionador,  mitjançant  un acord  motivat,  es  podran  adoptar  
les mesures  provisionals  imprescindibles  per al   normal  desenrotllament  del  
procediment,  per a evitar la comissió de noves infraccions o per a assegurar el 
compliment de la sanció que poguera  imposar-se.  Estes  mesures  podran  consistir  
en  qualsevol  de  les  previstes  en  la normativa  general  i  sectorial  aplicable  en  
cada  cas,  i  hauran de  ser  proporcionades  a  la naturalesa i la gravetat de la 
infracció. 

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

3. En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses per 
persones no residents en el terme municipal de La Llosa de Ranes, que reconeguen 
la seua responsabilitat podran fer efectiva immediatament les sancions de multa. 
L'agent que formule la denúncia li oferirà la possibilitat de fer efectiva immediatament 
la sanció per l'import mínim que dispose l'Ordenança, i si no hi ha import mínim pel 
75% del seu import màxim. Els denunciats  hauran de  comunicar  i  acreditar  l'agent   
denunciant,  la seua  identificació  i domicili habitual a l'efecte de notificació. 

4. En  matèria  de  mesures  provisionals  en  els  casos  d'infraccions  comeses  per  
persones estrangeres   no   residents   en   el   territori   espanyol,   s'hauran de     
tindre   en   compte   les disposicions especials de procediment. 
  

Article 180.- Decomisos 
 

1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en esta Ordenança, els 
agents de  l'autoritat   podran,  en  tot  cas,  decomissar  els  utensilis  i  el  gènere  
objecte  de  la infracció o que van servir, directament o indirectament, per a la 
comissió d'aquella, així com els diners,  els  fruits  o  els  productes  obtinguts  amb  
l'activitat   infractora,  els  quals  quedaran sota  la  custòdia  municipal  mentre  siga  
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necessari  per a  la  tramitació  del  procediment sancionador  o,  a  falta  d'este ,  
mentre  perduren  les  circumstàncies  que  van motivar  el decomís. 

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

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

CAPÍTOL V.- MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA 

 

Article 181.- Multes coercitives 
 

Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives, 
d'acord amb el que disposa la legislació sectorial. 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
 

1. El que establix esta Ordenança no impedirà l'aplicació del règim sancionador previst 
en  les  disposicions  sectorials  que  qualifiquen  com a  infracció  les Accions  o  
omissions previstes en la mateixa. 

2. En  tot  cas  no  podran  ser  sancionador  els  fets  que  hagen  sigut  sancionats  
penal  o administrativament en els casos en què s'aprecie identitat de subjecte, fet  i 
fonament. 
 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 

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

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 

1. A partir de l'entrada en vigor d'esta Ordenança queden derogades totes les 
disposicions que municipals s'oposen a la mateixa. 

2. Queden  vigents  totes  les  disposicions  municipals  en  tot  allò  que  no  
contradiguen expressament al que establix esta Ordenança. 
 
 
 

DISPOSICIONS FINALS 
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Primera.- Difusió de l'Ordenança 
 

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

2. Així mateix, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'esta Ordenança, 
s'editarà i   es   distribuirà   una   guia   sobre   civisme   i   convivència   ciutadana   
en el Municipi de La Llosa de Ranes. En esta guia  s'identificaran   les  conductes  
antijurídiques  i  les  sancions corresponents a cada una d'elles, segons les distintes 
ordenances municipals vigents. 
 

Segona.- Revisió de l'Ordenança 
 

Cada dos anys es procedirà a fer una revisió i actualització de les conductes i previsions 
contingudes  en  esta  Ordenança  per  si  fóra  necessari  incorporar  alguna  nova  
conducta  o previsió addicional, o modificar o suprimir alguna de les existents. 

 

 

Tercera.- Mitjans materials i humans per al compliment de l'Ordenança 
 

En  el  termini  de  tres  mesos  des de  l'aprovació   d'esta   Ordenança,  El  Govern  
municipal presentarà la proposta de mitjans materials i humans amb previsió pressupostària 
concreta per a fer efectiu el compliment d'esta Ordenança. 

 

Quarta.- Entrada en vigor 
 

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada el seu text s'haja publicat íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la província de València i haja transcorregut el termini previst en 
l'article 65.2  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril ,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim  
Local,  tal  com  assenyala l'article 70.2 del mateix cos legal. 

 
 
 

 

Data aprovació Ordenança:  Ple 29/07/2010 (BOP Nº 34 del 10/II/2011) 
 
 

 


