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ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I DE LES BONES 

PRÀCTIQUES  

I. Objecte, àmbit d'aplicació i competències municipals.  

 

Article 1.- Objecte i justificació.  

Aquesta Ordenança té per objecte regular el bon ús dels espais públics, el respecte de 

convivència i l'establiment d'unes mesures de protecció de les zones verdes, parcs i 

jardins amb la finalitat de no pertorbar la tranquil·litat veïnal i viària i aconseguir les 

condicions adequades d'ornament públic. El límit al respecte de la normal convivència 

ciutadana serà el punt a partir del qual es produeixca pertorbació o molèsties a 

tercers. Aquesta regulació s'emmarca en l'obligació genèrica de tot ciutadà de 

respectar els drets dels altres, la bona relació de veïnatge i convivència i especialment 

les propietats i béns públics municipals i els patrimonis urbanístics, paisatgístics i 

mediambientals.  

Article 2. Àmbit d'aplicació.  

Les mesures de protecció regulades en aquesta Ordenança es refereixen a tots els 

béns que integren el patrimoni municipal, als béns demanials i patrimonials, així com 

als serveis públics municipals, als béns o instal·lacions de titularitat d'altres 

administracions públiques i entitats públiques o privades que formen part del mobiliari 

urbà del municipi de la Font de la Figuera fa estan destinats al públic o constitueixen 

equipaments, instal·lacions o elements d'un servei. Les mesures de protecció previstes 

en aquesta Ordenança aconsegueixen també, pel que fa formen part del patrimoni i el 

paisatge urbans, a les façanes dels edificis i altres elements urbanístics i arquitectònics 

de titularitat pública o privada. El desconeixement d'aquesta Ordenança no eximeix del 

compliment de les disposicions establertes en les mateixes. 

 Article 3. Competència municipal.  

1. A la competència municipal s'inclou: 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. c) La disciplina urbanística, per tal de vetllar per la conservació del 

medi urbà i de les edificacions perquè es mantinguen en condicions de seguretat, 

salubritat i ornament públic.  

2. Les mesures de protecció de competència municipal previstes en aquesta 

Ordenança s'entenen sense perjudicis dels drets, facultats i deures que corresponen 
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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 establertes en aquesta ordenança s'estarà principalment 

al restabliment de l'ordre cívic pertorbat, a la repressió de les conductes antisocials i a 

la reparació dels danys causats. II. Comportaments i actuacions prohibides. 

 Article 4. Façanes, ruïnes i solars.  

Els propietaris de les finques, habitatges i establiments estan obligats a mantenir en 

constant estat de neteja les diferents parts dels immobles que siguen visibles des de la 

via pública, de manera que s'aconsegueixi la seua adequació a l'estètica i la seua 

harmonia amb el seu entorn urbà respectiu. Els propietaris de cases semi-derruïdes o 

de solars on hi haja parets que enlletgeixen l'aspecte del carrer, seran obligats a 

enderrocar i deixar el solar en bones condicions d'ornament, tancant amb una tanca. 

De no complir l'ordre urbanística, es realitzarà per execució subsidiària, carregant els 

costos al propietari, sense perjudici de la corresponent sanció pecuniària.  

Article 5. Elements domèstics.  

Els tests i jardineres es col·locaran de manera que recaiguen i s'escorren en el propi 

edifici, no cap a la via pública. Els tendals, persianes i altres accessoris de façanes s'han 

de mantenir en perfecte estat de seguretat per tal que no es desprenguen i caiguen al 

carrer. Quan es realitze la neteja de les portes, marquesines, tendals cortines, taules i 

cadires amb autorització municipal dels establiments comercials, bars i restaurants 

s'adoptaran les degudes precaucions per a no causar molèsties als transeünts ni 

embrutar la via pública.  

Article 6. Fullets i altres.  

No es permet realitzar actes de propaganda o qualsevol altre, que suposen repartir o 

llançar cartells, fullets, fulls ... que embruten els espais públics.  

Article 7. Conductes contràries a la convivència ciutadana pacífica.  

Constitueixen manifestacions de conducta contrària a la normal i pacífica convivència, 

així com una falta de respecte a la protecció dels espais públics:  

1. Les conductes de grup constitutives d'actes de gamberrisme o de fets vandàlics, així 

com els jocs bèl·lics, molestos o perillosos en via pública.  

2. Causar perjudicis a l'arbrat, parterres, plantacions, cultius i jardins, tant públics com 

privats.  
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3. Causar destrosses o embrutar els edificis públics i privats, tanques, tanques, parets 

divisòries, bancs i fonts públiques, fanals, pals d'electricitat, conduccions d'aigua i en 

general quants béns, instal·lacions, xarxes o serveis siguen d'interès públic o privat .  

4. Impedir la celebració de festes, desfilades, processons, actes religiosos i 

manifestacions públiques degudament autoritzades, així com causar molèsties als seus 

assistents.  

5. Provocar focs o incendis urbans, disparar coets o focs d'artifici sense autorització i 

sense adoptar mesures precautòries per evitar i respondre de les molèsties i danys que 

es causen a les persones o a les coses. Per poder disparar traca o castells serà 

necessària la corresponent autorització i constituir una fiança a l'Ajuntament de 50 € 

pels danys que puguen ocasionar. La fiança serà tornada quan es comprova que s'ha 

procedit a la neteja de la traca. En cas contrari, serà retinguda.  

6. Raspar, gravar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels edificis. 

 7. Col·locar cartells, anuncis o fer esborralls que impedeixen, titllen o dificulten la 

lectura de plaques de retolació de carrers, numeració d'edificis, senyals de circulació o 

cobrir els bans de l'Alcaldia, col·locats en la via pública. Així si mateix, posar cartells o 

fer pintades en cabines, façanes, fanals, reixes, tanques i papereres.  

8. Embrutar, orinar o defecar a la via pública, abocar aigües residuals, abandonar 

animals morts o les seues despulles, fer escombraries, runes, residus, deixalles o 

qualsevol objecte que pertorbe la neteja o cause molèsties a les persones o al trànsit 

de vehicles.  

9. Espolsar catifes, estores, robes o efectes personals des dels balcons, finestres, 

terrasses o portals, cap a la via pública.  

10. Rentar o netejar vehicles, canviar l'oli i altres líquids a la via pública.  

11. Manipular o seleccionar els residus sòlids urbans, produint la seua dispersió, 

dificultant la seua recollida o alterant els seus envasos.  

Article 8. Runes i altres materials.  

Quan es carreguen o es descarreguen vehicles de runes d'obres o altres materials i 

produeixen deixalles o restes a la via pública, aquests hauran de ser recollits pel 

propietari de l'immoble o pel contractista de l'obra immediatament després d'efectuar 

la càrrega o descàrrega. Els contractistes d'obres estan obligats a recollir en 

contenidors runa, retirant diàriament de la via publica i procurant que les voreres i 

calçades adjacents a les obres presenten una cura aspecte. - Es prohibeix dipositar a la 

via pública sense autorització expressa, terres, runes i materials d'enderroc. Quan es 

realitze una obra s'ha de prestar fiança davant l'Ajuntament per garantir la neteja i 



  

 

AJUNTAMENT DE 

FONTANARS DELS ALFORINS 

C.I.F. P-4612600-I 

Telèf: 96 222 22 33 - Fax: 96 070 68 90  

registre@fontanarsdelsalforins.es                                              

C/ Rei Alfons XIII, 2                                                                      

46635 FONTANARS DELS ALFORINS (València) 

adequació del que s'haja pogut malmetre. L'esmentada fiança serà d'un 5% del cost de 

l'obra que es pretenga realitzar.  

 

Article 9. Àrids i altres.  

Els propietaris de vehicles i conductors que transporten terres, runes, materials 

polsegosos, àrids, formigó, cartons, papers, sorres, adobs o altres materials similars, 

hauran de prendre totes les mesures necessàries per a cobrir tals materials durant el 

4transport, evitant el s'escampi de líquids, pols i àrids transportats en via pública. Si 

embruten la via pública hauran de procedir immediatament a la seua neteja.  

Article 10. Olors.  

Durant els mesos de març a octubre queda prohibit l'esplai de fang de la depuradora 

pels camps.  

Article 11. Sorolls. 

 Els sorolls, tant si són veus com d'un altre tipus hauran de respectar les regles 

següents:  

1. Si són edificis de particulars per al seu ús com a habitatge, els sorolls no han 

transcendir a la via pública durant el descans nocturn. A aquest efecte l'horari nocturn 

es determinarà des de les 22.00 a les 8.00 hores.  

2. En locals públics:  

a) En locals de treball s'estarà al disposat en cada cas sobre horari laboral autoritzat a 

l'Empresa; així com a les normes reguladores d'activitats molestes, insalubres, nocives i 

perilloses. 

 b) En els locals d'esplai públic (bars, cafès, restaurants, discoteques, pubs, etc.) s'ha de 

respectar en tot cas l'horari de tancament establert, i independentment d'això 

s'adoptaran les intervingudes d'insonorització necessàries. A partir de l'horari de 

tancament no podrà procedir a realitzar neteges el soroll pertorbe el descans veïnal 

tals com moviments mitjançant arrossegament de taules i cadires o altres sorolls que 

ocasionen molèsties.  

3. Les obres que es realitzen hauran de respectar l'horari de descans nocturn que 

abasta des de les 22.00 a les 8.00 hores.  

4. En domini públic (carrers, places, jardins ...) serà necessari comptar amb llicència 

municipal per a l'organització de balls, revetlles o similars. No podrà pertorbar el 

descans nocturn amb elements sonors en volums excessius. Es prohibeix deixar oberts 
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cotxes amb música elevada que transcendeixca a l'exterior creant zones amb ambient 

musical.  

 

Article 12. Zones verdes.  

Es prohibeixen les següents accions en les zones verdes municipals:  

a) Tota manipulació realitzada sobre els arbres i plantes.  

b) Tallar flors, branques o espècies vegetals.  

c) Talar, baixar o podar arbres situats en espais públics sense l'autorització municipal 

expressa.  

d) Aclarir, arrencar o partir arbres, pelar o arrencar les seues escorces, clavar puntes, 

lligar als mateixos gronxadors, escales, eines, suports de bastides, ciclomotors, 

bicicletes, cartells o qualsevol altre element, enfilar o pujar als mateixos.  

 e) Dipositar, encara de forma transitòria, materials d'obra sobre els escocells dels 

arbres o abocar-hi qualsevol classe de productes tòxics.  

f) Tirar en zones enjardinades escombraries, residus, enderrocs, pedres, plàstics o 

fermentables o qualsevol altre element que puga fer mal les plantacions. 

 g) Encendre foc, qualsevol que siga el motiu, en llocs que no estiguen expressament 

autoritzats i no tinguen instal·lacions adequades per a això.  

h) Els gossos no podran circular per aquestes zones.  

Article 13. Mobiliari urbà.  

El mobiliari urbà existent en els parcs, jardins i zones verdes, consistent en bancs, jocs 

infantils, papereres, fonts, senyalització, fanal i elements decoratius, etc., s'han de 

mantenir en el més adequat estat de conservació. Qui cause el seu deteriorament o 

destrucció seran responsables no sols del rescabalament del dany produït, sinó que 

seran sancionats administrativament.  

1. Papereres i contenidors  

1. Les deixalles o papers hauran de dipositar-se a les papereres a tal fi establertes. Els 

usuaris hauran d'abstenir de tota manipulació sobre les papereres i contenidors. 

L'horari per dipositar les escombraries en els contenidors serà a partir de les 21.00 fins 

a les 00.00 hores (mesos de maig a setembre) i, a partir de les 20.00 fins a les 00.00 

hores (des d'octubre fins a abril) i queda terminantment prohibit abocar escombraries 

fora aquest horari.  
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2. No es podran dipositar el vidre al contenidor destinat al mateix entre les 22.00 i les 

8.00 hores.  

3. Les escombraries domiciliària ha d'anar en bosses que, correctament tancades, es 

col·locaran en el contenidor més proper o, de trobar-se totalment saturat, al 

contenidor més proper.  

4. Queda prohibit dipositar a l'interior dels contenidors qualsevol classe de productes 

líquids així com introduir en els contenidors de recollida selectiva materials de 

qualsevol tipus diferents del expressament predeterminat o fixats per l'Ajuntament.  

5. Es prohibeix deixar les escombraries fora dels contenidors destinats a aquest efecte. 

 6. No es podrà deixar a la via urbana els residus procedents de festes com ara 

ampolles, envasos així com altres que embruten els carrers tant si són de festes locals 

que compten amb la deguda autorització com d'aquelles que s'organitzen sense la 

mateixa i que puguen ocasionar brutícia.  

2. Bancs No es permetrà l'ús inadequat dels mateixos, arrencar els bancs que estiguen 

fixos, realitzar inscripcions o pintura sobre ells i qualsevol acte contrari a la seua 

normal utilització o que perjudique o deteriore la seua conservació. Les persones 

encarregades de la cura dels xiquets hauran d'evitar que aquests, en els seus jocs, 

dipositen sobre els bancs sorra, aigua, fang o qualsevol element que puga embrutar o 

tacar els usuaris dels mateixos.  

3. Jocs infantils. La seua utilització es realitzarà pels xiquets amb edats compreses en 

els senyals a aquest efecte establertes, no permetent la utilització dels jocs infantils 

pels adults o per menors d'edat superior que puguen deteriorar o destruir-los.  

4. Fonts. Els usuaris hauran d'abstenir-se de realitzar qualsevol manipulació en les 

canonades i elements de la font que no siguen les pròpies del seu funcionament 

normal, així com la pràctica de jocs en les fonts de beure. En les fonts decoratives, 

sortidors, boques de reg, safareig, etc., no es permetrà beure, utilitzar l'aigua de les 

mateixes, banyar-se o introduir-se en les seues aigües, practicar jocs, així com tota 

manipulació dels seus elements.  

5. Senyalització, fanals, escultures i elements decoratius. En aquests elements de 

mobiliari urbà no es permetrà enfilar, pujar, gronxar o fer qualsevol acció o 

manipulació sobre aquests elements de mobiliari urbà, així com qualsevol acte que 

embrute, perjudiqui o deteriori els mateixos.  

Article 14. Animals.  

1. El propietari o posseïdor dels gossos haurà de tenir a les vies públiques baix el seu 

control en tot moment per mitjà d'una correu o similar per evitar danys o molèsties. 
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Els gossos perillosos o agressius que circulen per aquestes vies hauran de portar un 

morrió posat.  

2. No es podrà deixar vagar el gos durant tot el dia pel municipi. III. Règim sancionador.  

Article 15. Disposicions Generals.  

1. Sense perjudici de la qualificació penal que pogueren tenir algunes d'elles, 

constitueixen infraccions administratives les accions i omissions contràries a les 

prohibicions i obligacions establertes en aquesta Ordenança.  

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

lleus. 

 3. Constituirà infracció la negativa o la resistència a la tasca inspectora i de vigilància 

de l'Administració, així com la negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar 

la informació requerida per les autoritats competents, o pels seus agents en el 

compliment de les seues funcions , i el subministrament d'informació o documentació 

falsa, inexacta, incompleta o que indueixca a error de manera explícita o implícita.  

Article 16. Infraccions molt greus.  

1. Es consideraran com a molt greus les infraccions als següents articles: Art. 7 d) si 

l'impediment de festes, desfilades, actes religiosos i manifestacions públiques 

degudament autoritzades provoquen perill per a la integritat física. Art. 8 si el dipòsit 

dels materials provoca perill per a la integritat física. Art. 12 si provoca la destrucció 

completa de les zones verdes municipals. La reincidència en les faltes greus es 

considerarà falta molt greu. El perill a la integritat física de les persones provocada per 

contravenir el que disposen els articles d'aquesta Ordenança esdevindrà en infracció 

molt greu.  

Article 17. Infraccions greus.  

1. Es consideraran com a greus les infraccions als articles: Art. 7 a), 7b) si són de gran 

valor ecològic, històric, etc., etc., 7d), 7e), 7g), 7h), 7 k) si provoca perjudicis en la via 

urbana com ara olors, brutícia a la via pública, etc., 7 l), art 8, art 11 si els sorolls són 

excessius, art. 12 a), art. 12b), art. 12 c), art 12 f), art, 12 g), art. 13 . Es consideraran 

greus les que provoquen la seua destrucció o deteriorament, 13.4 si es provoquen 

danys en la qualitat de l'aigua que deriven en conseqüències sanitàries, art. 14 si els 

gossos perillosos o agressius circulen per les vies sense morrió. La reincidència en 

faltes lleus.  

Article 18. Infraccions lleus  
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Contravenir el que disposen els articles: Art. 4,5,6,7 b), 7c) si procedeix a la reparació i 

neteja, 7 f), 7 i), 7 j), 7 k), 7 l) i art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 d), e), h), art. 13.1, art. 

13.2, art. 13.3, art. 13.4, art. 13.5, art. 14.1, art. 14.2.  

 

Article 19. Sancions.  

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros. 2. Les 

infraccions greus seran sancionades amb multa de 751 fins a 1.500 euros. 3. Les 

infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 1.501 fins a 3.000 euros.  

 

Article 20. Reparació de danys.  

1. La imposició de les sancions corresponents previstes en aquesta ordenança serà 

compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada pel 

mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització dels danys i perjudicis 

causats.  

2. Quan aquests danys i perjudicis es produeixen en béns de titularitat municipal, 

l'Ajuntament, prèvia taxació pels serveis tècnics competents, determinarà l'import de 

la reparació, que serà comunicat a l'infractor o a qui haja de respondre per ell per al 

seu pagament en el termini que s'estableixi. En cas d'incompliment es procedirà 

mitjançant els procediments d'execució forçosa que preveu la Llei de 30/1992.  

 

Article 21. Persones responsables.  

1. Seran responsables directes de la infracció a aquesta Ordenança els seus autors 

materials, excepte en els supòsits que siguen menors d'edat o concorra en ells alguna 

causa llegar d'inimputabilitat, cas en respondran per ells els pares, tutors o els que 

tinguen la custòdia legal.  

2. Quan les actuacions constitutives d'infracció siguen comeses per diverses persones, 

conjuntament, respondran totes elles de forma solidària.  

3. Seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o jurídiques sobre les 

quals recaiga el deure legal de prevenir les infraccions administratives que altres 

puguen cometre.  

Article 22. Graduació de les sancions.  

Per a la graduació de la sanció a aplicar es tindran en compte les següents 

circumstàncies:  
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A) La reiteració d'infraccions o reincidència.  

B) L'existència d'intencionalitat de l'infractor.  

C) La transcendència social dels fets.  

D) La gravetat i naturalesa dels danys causats.  

 

Article 23. Procediment sancionador.  

La tramitació i resolució del procediment sancionador s'ajustarà al que estableix la 

legislació general sobre l'exercici de la potestat sancionadora.  

 

Article 24. Terminació convencional.  

1. Amb la finalitat de reparar en la mesura del possible els danys causats com a 

conseqüència d'una conducta incívica l'infractor, amb caràcter previ a l'adopció de la 

resolució sancionadora que corresponga, aquest podrà sol·licitar la substitució de la 

sanció que poguera imposar-se i, si escau, 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 resoldre l'expedient. 9 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'estableixquen siga considerada sanció ni supose vinculació laboral amb 

l'Ajuntament.  

 

Disposició Addicional.  

1. El que estableix aquesta 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 sancionats els fets que hagen estat sancionats penal o 

administrativament en els casos en què s'aprecie identitat i subjecte, fet o fonament.  

3. La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació integra en 

el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o 

derogació expressa. 


