ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES NORMES BÀSIQUES DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA

1.- INTRODUCCIÓ I EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
L’Ajuntament de L’Olleria, mitjançant aquesta Ordenança del civisme
i la convivència, pretén contribuir a l’enfortiment d’un marc de
civisme, de convivència social, de respecte mutu entre els ciutadans i
les ciutadanes de la nostra comunitat, fomentant les relacions entre
les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu,
aportant alhora les eines necessàries per garantir el respecte i la
comprensió dels drets i dels deures propis i dels nostres veïns i
veïnes, de manera que això permeta gaudir dels espais públics i fer-ne
un ús correcte, i incentive actituds cíviques que contribuesquen a
consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat.
L’Ordenança del civisme i la convivència es desenvolupa com un nou
instrument vàlid i actualitzat que permetrà avançar en la direcció
següent:
Fer que l’Olleria siga, de manera gradual, una ciutat més amable,
acollidora i sostenible, per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la
tolerància i el respecte formen part del nostre comportament quotidià.
Garantir els drets i els deures de la ciutadania de l’Olleria,
respectant els principis bàsics d’igualtat i de no-discriminació.
Promoure els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers
aquelles persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i
d’inserció social. Promoure el compromís de defensar i prestigiar
socialment el patrimoni públic i històric de totes les persones com un
bé col·lectiu que cal protegir. Promoure l’acció educativa com a
instrument de consciència social i cívica, especialment en infants i
joves. Avançar cap a un projecte global d’educació cívica que
incorpore la visió d’infants i joves de la ciutat i la participació de
tots els agents socials i educatius, tenint com a eixos d’intervenció
bàsica la participació, la convivència i els drets de ciutadania.
Aquesta Ordenança s’ha redactat pensant afavorir la llibertat
individual i/o col·lectiva, però, alhora, per garantir el respecte a
tothom.

2.- DISPOSICIONS GENERALS I AMBITS D’APLICACIO.

Article 1.- Objecte.
1. La present Ordenança té per objecte regular un bon ús de la via
pública i facilitar una bona convivència ciutadana.
2. Qualsevol acte, activitat o comportament que supose un mal ús o
que ocasione embrutiment o danys a les vies públiques i als seus
elements
estructurals,
als
edificis
i
les
instal·lacions
de
titularitat municipal i al mobiliari urbà, es tipifiquen en aquesta
Ordenança com a infracció i són objecte d'aplicació del seu règim
sancionador.
3. També queden inclosos en aquesta Ordenança els actes, les
activitats i els comportaments no contemplats al punt anterior i que
es produeixen a la via pública i les instal·lacions municipals quan
alteren la convivència ciutadana.
4. Igualment constituiran infracció els actes, les activitats i els

4. Igualment constituiran infracció els actes, les activitats i els
comportaments dels ocupants d'edificis o terceres persones que es
realitzen en edificis, instal·lacions o recintes de titularitat
privada, sempre que aquestes actuacions afecten l'estètica de les
edificacions, la convivència ciutadana i el medi, sense perjudici de
la reserva de les accions per danys i perjudicis que puguen
correspondre als particulars perjudicats.
5. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança i el règim
sancionador que s'estableix no alteren les atribucions que en matèria
d'infraccions
i
imposició
de
sancions
atribueixen
als
òrgans
municipals i a l'alcalde les diferents lleis sectorials.

Article 2.- Àmbit.
L'àmbit d'aplicació
municipal de l’Olleria.

d'aquesta

Ordenança

comprèn

tot

el

terme

Article 3.- Definició de via pública.
El concepte de via pública utilitzat en aquesta Ordenança comprèn
tant els elements de vialitat en sentit estricte, com les places i els
altres espais públics de titularitat municipal.

Article 4.- Convivència ciutadana.
1. La ciutat és el marc de la convivència i de la iniciativa
social.
2. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el
respecte, la tolerància i la solidaritat. Aquests principis haurien de
presidir
els
comportaments
de
les
persones,
individualment
o
col·lectivament, per tal de garantir l'exercici millor de la lliure
iniciativa en tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana.
3. L'autoritat municipal ha de promoure aquests principis i el
respecte pels diferents grups socials, polítics, culturals, ètnics,
religiosos, sexuals, etc. També ha d'evitar qualsevol actitud o
pràctica que vulnere el dret a la intimitat, a la convivència
ciutadana pacífica, a l'ús dels espais i béns públics i, en
definitiva, al lliure exercici dels drets i llibertats legalment
reconeguts i garantits.

Article 5.- Rebuig de la violència.
1. Cal rebutjar la violència física o moral en la resolució dels
litigis entre persones o col·lectius.
2.
L'autoritat
municipal
podrà
sancionar
les
conductes
i
comportaments que produeixen repercussions públiques, quan atempten
contra la convivència ciutadana, i sense perjudici de la competència
de la jurisdicció penal si s'escau.
Article 6.- Suport a les iniciatives de resolució dels conflictes
ciutadans.
L'Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que
condueixen al debat, a l'intercanvi de parers i a la resolució
democràtica dels conflictes ciutadans, sense perjudici del recurs a la
jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prenga una resolució.
Amb aquesta voluntat es crearà el servei municipal de mediació
comunitària per contribuir a la resolució pacífica dels conflictes
ciutadans.

Article 7.- Dignitat de les persones.
1. Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que
atempten contra la dignitat de la persona.
2. Són prohibits l'insult, la burla, les molèsties intencionades,
la coacció moral o física i les agressions. Si es manifestara alguna
d'aquestes
conductes
envers
infants,
gent
gran,
malalts
o
discapacitats, o tingués connotacions xenofòbiques o racistes,
s'agreujarà la responsabilitat administrativa de l'infractor, tot això
sense perjudici de la responsabilitat penal que se'n pogués derivar.

Article 8.- Salut.
La salubritat i la higiene són un imperatiu per a la salut personal
i col·lectiva, per la qual cosa tothom està obligat a col·laborar a
l'efecte d'evitar qualsevol acte que hi supose un atemptat.
Per tal de garantir una vivenda digna a totes les persones, com recull
la legislació vigent, i evitar situacions d’amuntegament en vivendes
de la nostra localitat els serveis socials, policials i sanitaris de
la localitat formaran equips d’inspecció per garantir la salubritat de
les vivendes.
Quan els propietaris de les vivendes insalubres no realitzen les
mesures necessàries per corregir la situació, l’Ajuntament presentarà
en el jutjat la petició d’autorització per clausurar les vivendes, ja
que suposen un perill per als seus ocupants i per als residents de les
vivendes veïnes.

Article 9.- Menors abandonats o extraviats.
1. Els menors abandonats o extraviats en la via pública hauran de
ser acompanyats per la persona que els trobés a les dependències de la
Policia Municipal. Els primers seran lliurats a les autoritats
competents; i els altres, retinguts en custòdia a disposició dels seus
pares o tutors.
2. L'autoritat municipal informarà immediatament a través dels
mitjans locals adequats, del fet d'haver trobat un menor en aquestes
condicions.
3. De forma similar s’actuarà en el cas de persones
discapacitat o que presenten símptomes de desorientació.

amb

Article 10.- Dret i deure d'anar a escola.
1. Tots els infants entre els sis i els setze anys tenen el dret i
el deure d'anar a l'escola. És responsabilitat dels pares o tutors
garantir-los l'exercici normal d'aquest dret.
2. Els agents de l'autoritat que troben al carrer, en hores
escolars, infants d'aquestes edats els acompanyaran a casa dels pares
o tutors i en donaran compte als serveis d'educació de l'Ajuntament
als efectes corresponents, llevat que existesquen normes o protocols
que ho contemplen de manera diferent.

Article 11.- Negligència de pares o tutors.
En cas de negligència manifesta dels pares o tutors, l'autoritat
municipal ho posarà en coneixement de l’Administració competent en

matèria d’atenció a la infància o de l'òrgan judicial corresponent.

Article 12.- Educació viària.
1. L'educació viària es fomentarà convenientment a les escoles.
2. És responsabilitat dels pares o tutors evitar que els nens
menuts transiten sols per les vies públiques. En qualsevol cas, tothom
ha d'evitar que els xiquets menuts baixen de les voreres si no van
acompanyats.

Article 13.- Drets de manifestació i d'expressió.
L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast,
l'exercici dels drets de manifestació i d'expressió en l'àmbit del
municipi, sempre que es realitzen per mitjans lícits, en el seu cas,
degudament autoritzats, i que es respecten els drets i les llibertats
dels altres.

Article 14.- Mendicitat.
1. Es prohibeix la mendicitat en tot el terme municipal. Malgrat la
complexitat de les situacions personals, l'Ajuntament no l'autoritzarà
en cap cas, especialment quan s'utilitzen menors d'edat.
2. L'Ajuntament promourà la resolució
mitjançant els seus Serveis Socials.

d'aquestes

situacions

3. L'Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes
de solidaritat amb l'objectiu de resoldre situacions personals
extremes.
4. Els agents de l'autoritat demanaran la documentació a les
persones que troben exercint la mendicitat i, sempre que sigua
possible, les adreçaran al departament de Serveis Socials de
l'Ajuntament.

Article 15.- Embriaguesa i drogoaddicció.
1.
Cal
evitar
l'exhibició
pública
de
l'embriaguesa
o
la
drogoaddicció.
En
aquest
sentit,
l'autoritat
municipal
podrà
acompanyar les persones que manifestament es troben sota els efectes
de l'alcohol i/o les drogues als serveis assistencials corresponents.
2. L’Ajuntament promourà i prestarà suport a les iniciatives
ciutadanes destinades a la prevenció i al tractament de les
drogodependències.
3. Els establiments públics que despatxen begudes alcohòliques
hauran de complir escrupulosament les normes referents als menors.
4. Resta prohibida la consumició de begudes alcohòliques a la via
pública, fora dels establiments del ram de l'hostaleria, quioscs de
begudes i similars, i aquells actes especialment autoritzats com
inauguracions, revetlles, fires, festes, etc.
5. També resta prohibida la consumició de drogues en els espais
públics, de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 1/1992,
sobre protecció de la seguretat ciutadana.

6. Resta prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i
tota distribució de mostres.
7. Els agents de l'autoritat, en els casos de contravenció a
aquesta norma, podran retirar i intervenir les begudes alcohòliques i
els recipients per destruir-los posteriorment.

Article 16.- Agents de l'autoritat municipal i el respecte a la
seua actuació.
1. Els agents de l'autoritat s'adreçaran als ciutadans i les
ciutadanes amb el màxim respecte i consideració a què els obliga la
seua dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà.
2. Els ciutadans i les ciutadanes poden adreçar-se davant
l'autoritat municipal en relació amb els actes dels agents que
consideren erronis o que atempten contra la seua dignitat.
3. La ciutadania està obligada a seguir les indicacions i ordres
que, mitjançant els procediments establerts i en el compliment de les
funcions i competències atribuïdes, els impartesquen les autoritats
municipal i els seus agents.
4. La desobediència de les ordres efectivament impartides, i les
expressions irrespectuoses que impliquen una voluntat de menyspreu de
l'autor i pel context en que es formulen signifiquen una alteració de
la
convivència,
constituiran
infraccions
sancionables
en
via
administrativa.

Article 17.- Carabines d'aire comprimit i altres armes.
1. És prohibit utilitzar-les a la via pública de conformitat amb la
legislació vigent sobre la matèria. Només es podran usar dins dels
terrenys cinegètics i camps i espais habilitats a aquest efecte,
sempre que compten amb la corresponent autorització administrativa.
Sempre que es porten fora d’aquests terrenys les armes de qualsevol
tipus –entenent com a tals els instruments destinats a atacar o
defensar-se-, aniran desmuntades o dins de les seues fundes.
2. A banda de les responsabilitats penals, civils o administratives
en què puguen incórrer els interessats, aquests seran sancionats per
l’Administració municipal, donant compte a l’organisme corresponent de
la infracció comesa.

3.- DRETS I DEURES DE CARÀCTER INDIVIDUAL

Article 18.- Drets dels ciutadans i les ciutadanes.
1. Els drets regulats en aquesta ordenança es reconeixen a tots els
veïns del terme municipal, sense perjudici de qualsevol altre que es
determine en la legislació vigent.
2. Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:

Ser electors i elegibles, d'acord amb allò que es disposa en
la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el que disposen
les lleis i la participació ciutadana i, en el seu cas, quan la
col·laboració de caràcter voluntari del veïnat siga demanada
per l'Administració municipal.
c) Utilitzar, d'acord amb la seua naturalesa, els serveis públics
municipals.
a)

d) Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del servei
públic corresponent, en el supòsit que es tracte d'una
competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
e)
Participar
en
les
consultes
populars
convocades
per
l'Ajuntament, d'acord amb allò previst en la legislació
reguladora.
f) Exercir els drets de petició i proposta davant les autoritats
locals.
g) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats
municipals.
h) Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels altres
òrgans de govern que tinguen el caràcter de públiques.
i) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers
i les activitats municipals, a través del tauler d'anuncis de
la corporació, dels mitjans de comunicació locals, municipals o
privats, i d'altres mitjans com conferències, exposicions,
anuncis, etc.
j) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels
procediments en els quals tinguen la condició d'interessats, i
obtenir còpies dels documents continguts en ells.
k) Identificar les autoritats i el personal al servei de
l'Administració sota la responsabilitat dels quals es tramiten
els procediments.
l) Obtenir còpia segellada de les sol·licituds que presenten, i a
presentar còpies dels documents que adjunten sempre que
exhibesquen els originals, excepte quan aquests hagen d'obrar
en l'expedient.
m) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat
autònoma. I ser contestat, ja siga per escrit o verbalment, en
la llengua triada.
n) No presentar documents no exigits per les normes aplicables al
procediment de què es tracte, o que ja es troben en poder de
l'Administració municipal.
o) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o
tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes,
actuacions o sol·licituds que es proposen realitzar.
p) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i
funcionaris, que hauran de facilitar l'exercici dels seus drets
i el compliment de les seues obligacions.
q) Accedir als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes
previstos en la Constitució, en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i en la resta de legislació
que siga d'aplicació.
r) La resta de drets que es determinen legalment.

Article 19.- Deures dels ciutadans i les ciutadanes.
1. Tots els habitants del terme municipal i els
posseesquen béns en el municipi tenen els deures següents:

forans

que

a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals
i els bans dictats per l'Alcaldia.
b) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals
legalment previstes, a la realització de les competències
municipals. Els tributs s'han de satisfer en els períodes
voluntaris que es determinen.
c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevega, les dades
i estadístiques que se'ls sol·liciten.
d) Comparèixer davant l'autoritat municipal quan així siguen
requerits i se’ls indique el motiu de la citació.
e) Complir amb les seues obligacions respecte al padró municipal
d'habitants, d'acord amb allò que es preveu en la normativa
reguladora.
f) Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels
seus béns i establiments comercials, per tal de reflectir-ho en
els padrons respectius.
g)
Facilitar
a
l'Administració
l'emissió
d'informes,
les
inspeccions i altres actes d'investigació, en els casos

inspeccions i altres actes d'investigació, en els casos
previstos per la llei.
h) Proporcionar a l'Administració municipal dades que coneguen, que
permetesquen identificar altres interessats que no hagueren
comparegut en un procediment.
i) La resta de deures que es determinen legalment.
2. Tots els ciutadans i ciutadanes hauran de complir amb els deures
de convivència pública següents:
a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de
forma que:
I. S'eviten accions que puguen generar situacions de risc o
perill per a la salut i la integritat física de persones
i béns.
II. S'eviten accions que puguen ocasionar danys o alterar el
funcionament regular i l'estat del mobiliari urbà
conforme al seu destí, o que comporten la degradació
visual o d'ornat.
b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres
ciutadans en aquesta ordenança i en la resta de normativa.
c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi
ambient urbà i la seguretat de les persones evitant la
comissió d'actes que puguen deteriorar-les.
d) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la
convivència familiar o individual de la resta de ciutadans,
tot i desenvolupar-se en els espais privats.
e) Evitar el desenvolupament d'accions que atempten contra els
drets reconeguts en aquesta ordenança i en la resta de
normatives.
3. L'Ajuntament promourà i desenvoluparà les condicions i els
serveis necessaris per a garantir l'exercici dels drets i el
compliment de les obligacions per part dels ciutadans.

Article 20.- Col·laboració especial.



En cas de produir-se alguna desgràcia o calamitat pública,
l'Alcaldia podrà requerir l'ajut i la col·laboració personal i/o
material dels habitants del terme municipal, d'una manera especial
d'aquells que pels seus coneixements o aptituds puguen prestar-ne amb
més utilitat per a la comunitat.

Article 21.- Drets i deures dels estrangers.
Els estrangers domiciliats en el terme municipal tenen els mateixos
drets i deures que els veïns, segons recull la legislació vigent,
llevat dels de caràcter polític, que seran els que dispose la
legislació electoral reguladora.

Article 22.- Drets dels menors d'edat emancipats.
Els espanyols menors d'edat emancipats o judicialment habilitats
tenen els mateixos drets que els veïns, a excepció dels de caràcter
polític.

Article 23.- Responsabilitat dels organitzadors d'actes.
Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural,
lúdica, festiva, esportiva o similar vetllaran perquè no es
produesquen, durant la seua celebració, infraccions al contingut
d'aquesta ordenança. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es
produeixen les conductes descrites, els seus organitzadors ho hauran
de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.

4.- COMPORTAMENT I CONDUCTA DE LA CIUTADANIA.

CAPITOL 1. PINTADES.

Article 24.Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes
similars sobre qualsevol classe de béns que siguen visibles des de la
via pública queden prohibits.

Seran excepcions d'allò que disposa el paràgraf anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que requeriran la
llicència municipal prèvia i l'autorització escrita del
propietari de l'element sobre el qual es vol pintar.
b) Les que discrecionalment puga autoritzar l'Ajuntament en atenció
a les circumstàncies concurrents en cada cas, amb les
condicions del punt anterior.

CAPÍTOL
2. VIA PÚBLICA I ELEMENTS
INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL

ESTRUCTURALS;

EDIFICIS

I

Article 25.- Comportaments respecte a la via pública i als seus
elements estructurals
Resta prohibit qualsevol comportament que supose un mal ús o genere
embrutiment o danys en la via pública i en els seus elements
estructurals.

Article 26.- Definició d'element estructural.
Es considera element estructural de la via pública aquell que forma
part del seu contingut, de l'ordenació del territori o que regula la
mobilitat. A títol enunciatiu, es consideren elements estructurals els
següents:
a) Fanals
b) Semàfors i elements complementaris
c) Senyalització vertical i horitzontal de la via pública
d) Elements físics de protecció o delimitació del territori:
pilones, cadenes, tanques i d'altres
e) Tapes de registre, reixes d'embornals i reixes d'escocells
f) Façanes i altres paraments
g) Arbrat

Article 27.- Prohibicions.
Resten prohibits, respecte a l'ús de la via pública i dels seus
elements estructurals, a més dels comportaments genèrics a què es
refereix l'article 25, els següents:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals.
b) Sacsejar, arrancar, trencar, sostreure elements estructurals o
parts d'aquests, o pujar-hi a sobre.
c) Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal

c)

Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal
prèvia.
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements
estructurals.
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a
circulació, transport urbà i d'altres elements anàlegs.
g) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o
recintes
destinats
a
aquestes
finalitats
que
provoquen
molèsties als usuaris de l'espai, llevat les que s'autoritzen
per l'Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional. En
tot cas els patins, monopatins i bicicletes quan compartesquen
espais amb vianants hauran de circular a velocitat de pas humà.
Article 28.- Propaganda electoral o cívica.
La utilització dels elements estructurals per servir de suport a
propaganda electoral o cívica només podrà realitzar-se prèvia
autorització de l'Ajuntament o per la Junta Electoral competent en la
distribució d'aquests elements de conformitat amb la legislació
electoral.
No obstant, amb caràcter general no està permès d’enganxar cap
tipus de cartell, adhesiu, banderola o pancarta en edificis públics o
elements estructurals i mobiliari urbà, i altres elements de
significatiu valor urbanístic, arquitectònic o històric.
Tot i així, la col·locació de pancartes, prèviament autoritzada,
haurà de respectar una altura mínima, mesurada en la part més baixa,
de 5 metres quan la pancarta travesse la calçada i de 3 metres en
voreres, passeigs i altres zones de vianants.

Article 29.- Edificis i instal·lacions de titularitat municipal.
Els comportaments que generen els actes prohibits en els articles
24 i 25 d'aquesta ordenança també resten prohibits pel que fa als
edificis i a les instal·lacions de titularitat municipal, tant al seu
exterior com en l'interior.
Resta prohibida l’entrada de gossos i altres animals als edificis i
instal·lacions de titularitat municipal.
Solament resten exclosos d’aquesta prohibició els gossos que
acompanyen persones invidents, o quan siguen autoritzats o requerits
pel propi Ajuntament.

CAPÍTOL 3.- MOBILIARI URBÀ

Article 30.- Comportament respecte al mobiliari urbà.
Resta prohibit qualsevol comportament que supose un mal ús o que
genere embrutiment o danys en els elements del mobiliari urbà.

Article 31.- Definició de mobiliari urbà.
Es consideren mobiliari urbà aquells elements de titularitat
municipal o ús públic que serveixen d'ornamentació, suport de serveis
i activitats d'esplai i recreatives. A títol enunciatiu, es considera
mobiliari urbà el següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Papereres
Fonts públiques i estanys
Jocs infantils i d'àrees esportives
Jardineres
Bancs
Marquesines i pals de parada de transport urbà

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Marquesines i pals de parada de transport urbà
Suports publicitaris
Contenidors.
Escultures i monuments
Elements de suport de jardineria
Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria
mòbil
l) Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats
m) Escomeses i quadres elèctrics dels serveis públics.

Article 31.- Papereres.
Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i
elements similars hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades
per a aquesta finalitat. Es prohibeix:
a)

Llençar puntes de cigars o cigarretes, o altres matèries
enceses, a les papereres. En tot cas, s'hi hauran de
dipositar un cop apagades.
b)
Dipositar
en
les
papereres
de
la
via
pública
bosses
d'escombraries, i caixes o paquets de dimensions superiors a
les del recipient que les ha de contenir.
c) Dipositar en les papereres de la via pública líquids o deixalles
que es puguen liquar.
d) Qualsevol acte que puga trencar la paperera.

Article 32.- Fonts públiques i estanys.
En les fonts públiques, estanys i llocs anàlegs, es prohibeix:
a) Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi o alliberar-hi animals,
vehicles a motor o similars, deixar-hi nedar o abeurar animals,
llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte, o enterbolir
les aigües.
b) Alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient
dissenyat per recollir-la, o altres actuacions semblants.

Article 33.- Jocs infantils i d'àrees esportives.
Els
jocs
infantils
i
d'àrees
esportives
estan
destinats
exclusivament a col·lectius específics: xiquets, gent major, etc..
Resten prohibits tots els actes que suposen un mal ús dels jocs o que
hi generen embrutiment o danys, i en particular:
a) L'ús de jocs de manera que puguen ocasionar danys o molèsties a
altres nens.
b) L'ús diferent de l'establert o de les franges d'edat
autoritzades, que comporte o puga comportar un mal ús del joc o
danyar-lo.
c) Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.
d) Deixar entrar animals a les àrees de jocs infantils i d'àrees
esportives.

Article 34.- Jardineres.
1. Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres i els
elements destinats a la seua ubicació, protecció o embelliment, i
s'haurà d'abstenir de qualsevol acte que els puga perjudicar o
embrutar.
2. Es prohibeix furtar les plantes, tallar o arrancar branques,
fulles, flors o fruits, gravar o tallar l'escorça, buidar el
contingut, abocar tota classe de líquids encara que no siguen
perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombraries o residus.

perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombraries o residus.
3. Els propietaris d'immobles i els seus veïns podran sol·licitar
autorització per cultivar flors i plantes d'ornamentació en les
jardineres,
que
podrà
ser
concedida
amb
caràcter
totalment
discrecional i, si escau, amb condicions per al seu manteniment.

Article 35.- Prohibicions comunes.
Sense perjudici de les especificacions establertes en els articles
anteriors, són prohibicions comunes en relació amb el mobiliari urbà a
què es refereix l'article 31, les següents:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà.
b) Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o
sostreure el mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s'hi.
c) Desplaçar elements sense llicència municipal prèvia.
d) Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars, o fer
inscripcions i grafitis en el mobiliari urbà, llevat dels
suports publicitaris destinats a aquest efecte.
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a
circulació, serveis públics i d'altres elements anàlegs.
g) Lligar cordes o altres elements que puguen impedir el pas de
vianants o vehicles.

COMPORTAMENT DELS CIUTADANS I CIUTADANES RESPECTE ALS SOROLLS I LES
VIBRACIONS.
Aquest apartat queda plenament definit en l’Ordenança per a la
prevenció de la contaminació acústica de 23 de desembre de 1998 de
l’Ajuntament de l’Olleria.

CAPÍTOL 5.- DELS IMMOBLES.

Article 36.- Nomenclàtor.
1. Les vies públiques es diferencien i identifiquen amb un
diferent per a cada una d'elles.
2. La denominació de les vies públiques respondrà a noms
tinguen un sentit territorial, cultural, històric o local, que
ser significatiu.
3. Correspondrà al Ple de l'Ajuntament la denominació de les
públiques sense nom o la modificació de l'existent.

nom
que
puga
vies

Article 37.- Retolació.
1. L'Ajuntament durà a terme la retolació de les vies públiques,
mitjançant la col·locació d'una placa, com a mínim en cada xamfrà, en
la qual constarà el nom de la via.
2. Les plaques respondran al model definit per l'Ajuntament.
Excepcionalment, podrà autoritzar-se als particulars la col·locació
d'un model de placa diferent.
3. Els propietaris o promotors d’edificis que es construesquen
sobre solars en un xamfrà estaran obligats a col·locar una placa de
retolació de la via o vies públiques a les que l’edifici done façana,
segons el model oficial aprovat.

Article 38.- Numeració.
1. Els immobles que donen front a la via pública seran objecte de

1. Els immobles que donen front a la via pública seran objecte de
numeració.
2. La numeració
següents:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

de

la

via

pública

se

subjectarà

a

les

regles

La numeració serà sempre correlativa. Llevat d'excepcions
justificades, s'assenyalaran amb números parells les finques del
costat dret i amb imparells les del costat esquerra.
Les finques amb front a dues o més vies tindran en cada una
d'elles la numeració corresponent.
A les vies amb edificacions en un sol costat, les finques
tindran numeració correlativa d'imparell i parell.
Les finques situades en places tindran també numeració
correlativa d'imparells i parells, llevat que algun o alguns
dels costats de la plaça constituesca un tram d'una altra via
pública. En aquest cas, les finques situades en aquest tram
portaran la numeració corresponent a la via de la qual formen
part.
Les finques resultants de la segregació d'una altra que ja
tinguera numeració assignada, conservaran el número originari
amb una lletra annexa a cadascuna de les finques resultants,
començant per la A, i mentre no es verifique la revisió general
de la numeració de la via pública.
La finca resultant de l'agregació de dues o més finques les
quals tingueren assignada numeració, conservaran tots els
números originaris, units per guió, mentre no es faça la revisió
esmentada.

3. Per a la numeració de les vies públiques o la seua revisió, els
Serveis Tècnics Municipals formularan el projecte corresponent,
integrat per memòria, relació de números, antics i nous, i pla
parcel·lari, que serà sotmès a informació pública per un termini de
quinze dies, i aprovat, si escau, per l'Alcaldia.

Article 39.- Indicador numerari.
1. El model d'indicador numerari s'ajustarà al model o als
requisits
establerts
per
l'Ajuntament.
Excepcionalment,
podrà
autoritzar-se als particulars la col·locació d'un model diferent.
2. Els propietaris dels edificis o solars hauran de col·locar
l'indicador numerari al costat de la porta principal d'entrada o en el
centre de la línia de la finca, una vegada li haja estat assignada o
modificada la numeració corresponent. Estaran obligats també a retirar
qualsevol indicador numerari que no corresponga a la numeració oficial
aprovada per l’Ajuntament. També hauran de garantir, en tot moment, la
seua visibilitat i netedat.

Article 40.- Servituds administratives.
1. Els propietaris d'immobles estan obligats a consentir les
servituds administratives establertes per a la utilitat pública i, en
particular, hauran de suportar la instal·lació en façanes, reixats i
tanques d'elements indicadors de retolació de la via, de senyals de
circulació o de referència del servei públic, i instal·lacions
d'enllumenat públic, o la de qualsevol altre element d'un servei
públic.
2. Aquesta servitud serà gratuïta i s'establirà mitjançant
notificació prèvia al propietari de l'immoble afectat, sense cap més
indemnització que la dels desperfectes que es pogueren ocasionar.

Article 41.- Obligacions dels propietaris d’immobles.
Els propietaris d’immobles estan obligats
condicions de seguretat, salubritat i ornat.

a

mantenir-los

en

Quan es presumisca racionalment bé per indicis externs, bé per
denúncia dels veïns que en les dites vivendes o locals no reunixen les
degudes garanties de sanitat, salubritat, ornament o habitabilitat, es
requerirà al propietari de la vivenda o local perquè facilite
l'entrada de la Inspecció Urbanística Municipal a fi de permetre una
inspecció de la dita vivenda o local.
A l'efecte d'aplicació la present Ordenança, les Forces i Cossos de
Seguretat queden facultats per a inspeccionar, en qualsevol moment,
previ requeriment a l'amo dels mateixos o dels seus ocupants, dites
locals o vivendes.
Si del resultat de la inspecció es concloguera que la vivenda o
local no reunix les degudes condicions de sanitat, salubritat,
ornament o habitabilitat, es concedirà a l'amo del mateix un termini
prudent perquè adopte les mesures d'execució que es proposen pels
Serveis Tècnics municipals, ordenant-se el tancament de la vivenda o
local en tant duren les mesures d'execució.

CAPÍTOL 6.- DE L'ÚS DE LA VIA PÚBLICA.

Article 42. Conceptes bàsics.
Els usos regulats en aquesta ordenança han de ser de les classes
següents:
a) Ús comú general
b) Ús comú especial
c) Ús privatiu

CAPÍTOL 1. ÚS COMÚ GENERAL

Article 43.L'ús i el
municipal es
circumstància
establerts en

gaudi de les vies públiques i altres béns d'ús públic
considera ús comú general, sempre que no aparega cap
que puga determinar-ne la inclusió en cap dels supòsits
els articles següents.

Article 44.L'ús comú general pot ser exercit lliurement per qualsevol persona,
d'acord amb la naturalesa dels béns i sense més limitacions que les
establertes en aquesta ordenança, les de circulació i neteja de la via
pública, i en les lleis i altres disposicions d'aplicació general.

CAPÍTOL 2.- ÚS COMÚ ESPECIAL

Article 45.Tenen la consideració d'ús comú especial de la via pública les
modalitats següents:

a)

Les activitats o instal·lacions que suposen una intensitat
d'utilització o concórreguen altres circumstàncies anàlogues
que excedeixen del que es puga considerar com d'utilització
normal, encara que no s'ocupe la via pública.
b) Les activitats o instal·lacions en què hi haja una ocupació
transitòria de la via pública sense cap modificació.
c) Les instal·lacions que ocupen la via pública amb caràcter
accessori d'activitats o instal·lacions de domini privat.
En tots els casos, és necessària la possessió de la corresponent
autorització municipal. La Policia Municipal restablirà el ple
domini públic en els supòsits en què no es compte amb la
corresponent autorització municipal.

Article 46.La instal·lació d'atraccions, parades, estands i casetes a la via
pública amb motiu de la celebració d'una fira, es regirà per aquesta
ordenança.

Article 47.La venda en la via pública en llocs no permanents, amb motiu de
fires o festes tradicionals o no, pot comprendre articles com ara
xurros, castanyes, flors, gelats i altres.

Article 48.1. Els llocs han de ser fàcilment desmuntables i no poden ser
fixats permanentment al terra.
2. L'Administració municipal pot aprovar models de llocs de venda
en la via pública, per tal que les sol·licituds de llicència dels
interessats s'hi ajusten, excepte les variacions permeses en cada cas.
Article 49.Les llicències han de tenir la durada següent:
a) Si tenen per objecte la venda en ocasió de fires o festes
tradicionals, el termini de durada de la fira o de les festes
ha de ser determinat per la mateixa llicència.
b) En un altre cas, i en cas que no hi haja acord exprés, un any
com a màxim, susceptible de ser prorrogat per l'Alcaldia per
períodes iguals, si el titular o el seu successor ho sol·licita
un mes abans d'acabar el termini o qualsevol de les seues
pròrrogues.

Article 50.1. Es pot autoritzar l'exercici d'activitats de carrer pròpies de
fotògrafs, afiladors, drapaires, pintors, músics, enllustradors i
altres activitats de característiques similars.
2. Resten prohibides a la via pública totes aquelles conductes que
tendesquen a promoure o facilitar la prostitució.

Article 51.- Característiques de l’ocupació.
L’ocupació
de
la
via
pública
mitjançant
cadires,
taules,
vetlladors, para-sols, etc. resta subjecta a llicència municipal per
l’ús privatiu que representen del domini públic. Les llicències

l’ús privatiu que representen del domini públic. Les llicències
s’atorguen a precari i són revocables per causa d’interès públic.
La llicència s’atorgarà pel termini i de conformitat amb el que
preveu l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació i
aprofitament especial del domini públic.

Article 53.- Obligacions de la persona titular de la llicència.
La persona titular de la llicència està subjecta a les obligacions
següents:
a) A la delimitació de l’espai autoritzat segons el que disposa
l’article anterior.
b) A no ocupar el domini públic més enllà de la superfície
autoritzada.
L’incompliment
reiterat
d’aquesta
obligació
comportarà la revocació de la llicència.
c) A esborrar la delimitació de l’ocupació un cop extingida la
llicència.
d) A mantenir l’espai ocupat i el seu entorn en perfectes
condicions de neteja.
e) A no utilitzar-hi cap tipus d’instal·lació de so.
f) A complir la resta de condicions en les que s’atorgue la
llicència.

Article 54. Modalitats de l’ocupació.
L’ocupació de la via pública contemplada en aquest capítol pot ser
dels següents tipus:
a) Taules i cadires
b) Taules i cadires amb tendal
c) Taules i cadires amb tenda.

Article 55.- Especialitats
activitat d’hostaleria.

de

les

llicències

vinculades

a

una

L’ocupació de la via pública contemplada en aquest Capítol, quan
estiga
vinculada
a
alguna
activitat
de
les
contemplades
en
l’Ordenança fiscal reguladora de la tasa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, es regirà per aquesta.

Article 56.Amb motiu de festes majors o altres festivitats extraordinàries, es
poden atorgar llicències extraordinàries a discreció de l'Alcaldia.

Article 57.1. En el cas de col·locació i estacionament en la via pública i en
les voreres, davant d'establiments, de mercaderies o altres objectes o
elements, la llicència municipal definirà el perímetre ocupable a la
vorera o, si no n'hi ha, a la calçada. Aquest perímetre no es podrà
sobrepassar.
2. En cap cas no es permet l'ocupació de la via pública i de les
voreres si no es respecte el pas mínim que estableix en aquesta
ordenança; i les mercaderies, els objectes o els elements que
impedesquen l'existència d'aquest espai lliure poden ser retirats per
la Policia Municipal.

Article 58.1. L'aparcament de caravanes o similars en la via pública queda
expressament prohibit en el terme municipal de l’Olleria.
2. També està expressament prohibida en tot el terme municipal
l’acampada amb tendes o similars, llevat dels llocs indicats.
3. Excepcionalment es podrà atorgar llicència municipal, quan hi
concorreguen circumstàncies especials.

Article 59.- Modalitats.
Pel que
següents:

fa

a

l'ús

privatiu,

es

distingeixen

les

modalitats

a) Quioscos
b) Columnes i altres instal·lacions publicitàries
c) Aparells o màquines automàtiques de venda o esbarjo
L'ús privatiu en les tres modalitats indicades resta subjecte a
concessió administrativa.

7.- DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA.

CAPÍTOL 1. DE LA NETEJA EN GENERAL.

Article 60.- Servei de neteja.
1. El servei de neteja de la via pública es prestarà per
l'Administració municipal, per gestió directa o indirecta, sense
perjudici de les obligacions imposades als ciutadans i ciutadanes en
els articles següents.
2. Aquest servei es practicarà dins l'horari i programació que
establesca l'Administració municipal.

Article 61.- Obligacions generals.
1. En els solars, i marges de rius o barrancs, i de carreteres no
es podran llançar escombraries, runes, mobles i altres objectes.
2. Els propietaris dels immobles hauran de mantenir-los lliures
d'escombraries, runes, mobles, males herbes, animals nocius per a la
salut humana i altres objectes. En cas contrari, l'Ajuntament
requerirà la propietat per tal que deixe l'immoble en les condicions
degudes, i podria actuar-hi subsidiàriament en el supòsit que aquella
no ho faça.

Article 62.- Immobles en construcció.
Els contractistes dels edificis en construcció o en aquells on es
realitzen obres, hauran de mantenir la vorera o voreres corresponents,
els escocells, les rigoles i els embornals nets en tot moment i, en
qualsevol cas, els deixaran nets al finalitzar la jornada laboral. Les
voreres hauran de regar-se abans de ser escombrades.

Article 63.- Establiments davant dels quals es realitzen operacions
de càrrega i descàrrega.
1. Els titulars d'establiments davant dels quals es realitzen
operacions de càrrega i descàrrega hauran d'escombrar les voreres
diàriament i, a més, quantes vegades siga precís per mantenir-les en
les condicions de neteja degudes.
2. També hauran d'escombrar-les quan ho ordenen els agents de
l'autoritat municipal, en consideració a l'estat de brutícia de la via
pública.

Article 64.- Establiments de venda a la menuda de productes
alimentaris o anàlegs, amb embolcall, de consum o ús immediat, i
establiments de concurrència pública.
1. Els titulars d'aquests establiments hauran de situar, en lloc
visible i en l'accés al seu local o les seues instal·lacions,
papereres o recipients apropiats amb l'objecte de tenir sempre neta la
via pública.
2. També seran responsables del manteniment de la neteja de les
voreres o espais de vianants que puguen ocupar.

Article 65.- Quioscs, tómboles.
Els titulars de llicències o concessions administratives de
quioscs, de taules i cadires en la via pública, tómboles, rifes o
sorteigs, i de col·locació de mercaderies o altres objectes en la via
pública, a més de les obligacions contingudes en l'article anterior,
seran responsables de la retirada de la via pública de botelles,
envasos, gots i altres deixalles produïdes per l'activitat de la
instal·lació. Als efectes d'aquesta obligació, la superfície que
ocupen es considera ampliada a deu metres del seu perímetre.

Article 66. Actes no permesos en la via pública.
No es podran realitzar en la via pública les conductes i els actes
següents:
a) Llançar i abocar a la calçada, voreres, escocells dels arbres i
solars tot tipus de productes, siguen en estat sòlid, líquid o
gasós, llevat els casos d'autorització municipal expressa i
prèvia en llocs determinats.
Els residus sòlids de tamany petit, com els papers, embolcalls,
xiclets i similars, hauran de dipositar-se en les papereres
instal·lades a l'efecte. Les puntes de cigars o cigarretes s'hi
hauran de llançar apagades.
b) Dipositar escombraries fora dels llocs habilitats a l'efecte, i
sempre d'acord amb el que establesca el corresponent reglament
del servei.
c) Abocar o buidar qualsevol tipus de líquid.
d) Escopir, orinar o defecar.
e) Abandonar animals morts.
f) Netejar vehicles o animals.
g) Col·locar o estendre a les finestres i/o baranes dels balcons,
objectes que atempten contra l'estètica de l’entorn, tals com
roba, pells, etc... .
h) Realitzar qualsevol treball o observar qualsevol conducta que
desdiga la neteja i decòrum de la via pública.
i) Espolsar catifes, roba d'ús domèstic i qualsevol altre objecte a
les portes, balcons o finestres que donen a la via pública.
j) Abandonar a la via pública els carretons facilitats per comerços
i altres establiments. Els establiments comercials que disposen
de carretons per als seus clients hauran de vetllar perquè
aquells no isquen del seu recinte, i en cas de fer-ho hauran de

aquells no isquen del seu recinte, i en cas de fer-ho hauran de
retornar-los al seu lloc d'origen.

Article 67. Reg.
1. El reg de les plantes situades en parts de l'immoble que donen a
la via pública haurà de fer-se amb el capteniment assenyalat en
l'article anterior i només en l'horari comprès entre les 22 h de la
nit i les 7 h del matí.
2. Els testos i les gerres de flors col·locats en les obertures
dels edificis no podran oferir perill de caure en la via pública. En
cas que els objectes esmentats no es trobaren en les condicions de
seguretat degudes, els agents de l'autoritat municipal avisaran al seu
propietari per tal que prenga les mesures adequades per eliminar el
perill potencial. En el supòsit d'inobservança, l'Alcaldia decretarà
d'ofici la retirada dels objectes perillosos.

Article 68. De la tinença d'animals i la neteja.
1. Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures perquè no
embruten amb les deposicions fecals la via pública, els elements
estructurals, i el mobiliari urbà i per evitar miccions en les façanes
d'edificis, els elements estructurals i el mobiliari urbà.
2. El posseïdor de l'animal està obligat a recollir i retirar els
excrements de l'animal immediatament i de forma convenient, netejar,
si fos necessari, la part de via pública, element estructural o
mobiliari urbà que hagués resultat afectat.
3. Les deposicions recollides s'han de posar de forma higiènicament
correcta (a dins de bosses o altres embolcalls impermeables) a les
papereres, en bosses d'escombraries domiciliàries o en d'altres
elements que l'autoritat municipal puga indicar.
4. En cas que es produesca la infracció d'aquesta norma, els agents
de l'autoritat municipal podran requerir el propietari o a la persona
portadora de l'animal, perquè procedesca a retirar les deposicions.

CAPÍTOL 2. DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.

Article 69.- Norma general.
Les ciutadanes i ciutadans de l’Olleria ténen l’obligació de
dipositar els residus que generen a les papereres i contenidors
corresponents.
Article 70.- Contenidors domiciliaris.
1.Els residus domiciliaris hauran de ser introduïts en bosses, que
un cop tancades correctament, hauran de ser dipositades al contenidor
corresponent.
2.Amb caràcter general tota la ciutadania té l’obligaió
dipositar-les al contenidor més pròxim al seu domicili.

de

3.Si l’esmentat contenidor és trobara totalment saturat el fem es
depositarà en el més pròxim que es trobe buit.
4.Queda totalment
llocs fixats.

prohibit

desplaçar

els

contenidors

dels

seus

5.El depòsit de residus domiciliaris es realitzarà entre les 20h i
les 22h, excepte els dissabtes, i els dies marcats expressament, que

les 22h, excepte els dissabtes, i els dies marcats expressament, que
no hi ha servei de recollida.

Article 71.- Contenidors selectius.
1.El dipòsit de paper, cartró, vidre i envasos es farà als
contenidors destinats a tal fi, quedant totalment prohibit el dipòsit
als contenidors de residus generals.
2. És prohibit depositar
contenidors abans esmentats.

qualsevol

altre

tipus

de

residu

als

Article 72.- Trastos vells.
És prohibit depositar trastos vells, mobles o similars a la via
pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.
Hauran de ser dipositats a l’ecoparc municipal en l’horari que aquest
determine.

Article 73.- Residus líquids.
1.És prohibit depositar a l’interior
contenidor residus de caràcter liquid.

de

qualsevol

tipus

de

2. És totalment prohibit vesar a la via pública qualsevol materia
líquida procedent de reparacions o sustitucions de vehicles.
3.És prohibit rentar i netejar amb detergents líquids qualsevol
tipus de vehicle a la via pública.
4. És prohibit vesar als arbes o a la via pública restes líquides
de la neteja de locals, domicilis o porteries, en aquest últim cas es
permet el vesament al sistema públic de clavegueram.

Article 74.- Runes.
1.La instalació de contenidors i sacs destinants a la recollida de
runes o a la gestió de materials de desfeta particulars, és sotmesa a
l’obtenció de la llicencia municipal corresponent.
2.En cas que la retirada d’aquestos contenidors o sacs no s’efectue
en el temps que marca la llicència, la corporació municipal podrà
retirar-los amb càrrec a la persona responsable de la seua instalació.
3.Amb caràcter general, s’instalaran en la part destinada a la
circulació dels vehicles, i en cas de no poder efectuar-se d’aquesta
manera, es farà en la vorera, mai impedint el pas de vehicles i
vianants.

8.- DISCIPLINA ADMINISTRATIVA.

CAPITOL 1. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 75.- Infraccions.
1. Constitueix infracció administrativa l’incompliment de les
disposicions que conté aquesta Ordenança i també la vulneració de les
prohibicions que s’hi estableixen.
2. Les infraccions que disposa la Ordenança es qualificaran de

2. Les infraccions que disposa la Ordenança es qualificaran de
lleus, greus o molt greus.
3. No obstant, les infraccions tipificades en els articles següents
seran d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial
corresponent.

Article 76.- Infraccions lleus.
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
1. No fer un bon ús dels béns públics, o fer-los malbé amb caràcter
lleu.
2. No respectar les normes de comportament a la via pública.
3. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.
4. El mal ús de les fonts i llavadors públics.
5. No respectar l’horari de tancament dels parcs, jardins o espais
públics.
6. No respectar l’horari establert per a l’ús de les instal·lacions
i edificis públics.
7.

No

respectar les normes establertes
instal·lacions i edificis públics.

per

a

l’ús

de

les

8. Accedir a les instal·lacions públiques amb animals de companyia
llevat de si es fa als espais expressament autoritzats.
9. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins
privats i façanes visibles des de la via pública.
10. L’incompliment de l’ordre de neteja i salubritat de tot tipus
d’immobles.
11. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la
corresponent autorització.
12. Dipositar objectes a la via pública sense permís.
13. Reposar incorrectament els elements afectats, desprès d’haver
efectuat obres a la via pública.
14. La realització a les finestres i balconades d’aquelles accions
prohibides en l’Ordenança sense complir les condicions que
s’hi recullen.
15. Regar plantes fora de l’horari autoritzat o sense la deguda
precaució.
16. Col·locar o estendre a les finestres i baranes dels balcons
roba u objectes que atempten conta la estètica de l’entorn,
visible des de la via pública.
17. No respectar el descans dels veïns i veïnes.
18. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar la
via pública de qualsevol altra manera.
19. Fer treballs o activitats, sense autorització, a la via pública
o en el mobiliari urbà.
20. Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a
l’efecte.

l’efecte.
21.

Posar pancartes
urbans.

a

l’enllumenat

públic

o

d’altres

elements

22. No respectar l’horari, ni l’ordre establert als espectacles
públics.
23.

Dipositar residus fora dels
papereres, deixalleria).

llocs

determinats

(contenidors,

24. No dipositar les escombraries domèstiques i altres residus dins
dels contenidors específics i/o fora de l’horari establert.
25. La tria i selecció de residus dipositats a la via
inclosos els que es troben dins dels contenidors.

pública,

26. L’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la
via pública, camins, sèquies, barrancs, espais naturals i/o
agrícoles, fins a 1 m3.
27.

No

retirar els contenidors i/o sacs de runa en el temps
establert a la llicència o que no es dispose d’aquesta.

28. No deixar neta de runes i/o residus la zona on estaven situats
els contenidors i sacs de runa o en la zona on s’havia dut a
terme qualsevol tipus de treball o activitats.
29.

El

moviment
concepte.

i/o

desplaçament

de

contenidors

per

qualsevol

30.

L’abocament d’animals morts i/o restes d’animals a la via
pública, als camins, a les sèquies , als barrancs, a
l’entorn natural i/o agrícola.

31. No recollir les deposicions dels animals amb l’excepció de les
dels gossos guía.
32. La pràctica de jocs de pilota, monopatí, bicicleta o similars a
la via pública, sempre que no suposen un perill greu per a
les persones.
33.

Les conductes singulars i no reiterades de consentiment o
inhibició de pares o tutors legals davant de les faltes d
´assistència de menors al centre escolar corresponent.

34.

Obstaculitzar la tasca del treballadors municipals en exercici
de funcions de servei públic, així com les conductes
ofensives
(burles,
insults,
amenaces,
coaccions
o
agressions) que puguen patir en el desenvolupament de les
mateixes.

35. Les conductes assenyalades com a prohibides en la Ordenança i
que no estiguen tipificades com a infraccions greus o molt
greus.

Article 77.- Infraccions greus.
Es consideraran com a greus les infraccions següents:
1. El consum o tinença, tot i que no estiga destinada a tràfic, de
drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes en llocs,
vies, establiments o transports públics.
2.

L’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al
consum de drogues, en llocs, vies, establiments o transports
públics.

públics.
3.

La

tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues
tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en locals o
establiments públics, o la manca de diligència per impedirlos per part dels propietaris, administradors o encarregats.

4. La manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones.
5.

Practicar la
ciutadans.

mendicitat

amb

pressió

o

coacció

a

d’altres

6. No evitar actes incívics dels clients per part dels titulars
dels diferents establiments de concurrència pública.
7. Alterar l’ordre públic i el descans veïnal, emetent sorolls per
sobre del límits establerts.
8. Practicar jocs en la via pública i fer malbé béns públics i o
privats.
9. Embrutar i deslluir edificis públics o privats.
10. Realitzar grafits o pintades sense autorització.
11. Col·locar cartells o pancartes a l’arbrat públic.
12. Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres elements de la
via pública o espais públics en general.
13. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà i
contenidors de recollida de residus.
14. Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.
15. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l’efecte o sense
prendre les degudes precaucions.
16. L’accés de vehicles de motor als parcs públics o parcs urbans o
als espais naturals.
17. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la
corresponent autorització amb fins lucratius.
18. Col·locar contenidors i sacs de runa sense permís municipal.
19. Fer treballs o activitats, sense autorització, que modifiquen
la via pública o el mobiliari urbà.
20.

No reposar els elements
obres a la via pública.

afectats,

desprès

d’haver

efectuat

21. La manca de protecció de la zona ocupada per efectuar treballs
en la via pública.
22. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins,
quan impedeixen la visibilitat de senyals de trànsit o
qualsevol altre element urbà.
23. La instal·lació d’aparells d’aire condicionat que deixen caure
l’aigua a la via pública o antenes parabòliques a la façana
de manera desordenada, la comunitat de veïns propietària de
la façana corresponent serà la responsable de
que la
col.locació d’antenes parabòliques i aires condicionats en
les façanes es faça de la manera més ordenada i estèticament
acceptable possible sense afectar mia la via pública amb
l’aigua o altres.

24. L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma o emergència.
25.

Abocar residus líquids a l’interior dels contenidors de
recollida d’escombraries domiciliàries, a la via pública, als
camins, als barrancs, als solars i als espais naturals i/o
agrícoles.

26. Netejar amb detergents qualsevol tipus de vehicle a la via
pública.
27. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via
pública.
28. L’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la
via pública, camins, canals, espais naturals i/o agrícoles,
de més d’1 m3 i fins a 3 m3.
29. No fer-se càrrec, les indústries i comerços, de la gestió dels
seus residus, segons la normativa vigent.
30.

La circulació
protegits.

i

permanència

de

gossos

31.

Matar aus o altres animals i dur
perjudiquen la fauna en general.

32.

Produir per acció o omissió pudors molestes,
perjudicials per a les persones o el medi ambient.

nocives

o

33.

Les conductes reiterades de consentiment de les faltes
´inassistència de menors al centre escolar corresponent.

d

a

als

terme

espais

naturals

activitats

que

34. Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de
l’Administració,
així
com
negar-se
o
resistir-se
a
subministrar dades o a facilitar la informació requerida per
les autoritats competents o pels agents de l’autoritat en el
compliment de les seues funcions, i subministrar informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que induisca a
error de manera explícita o implícita.
35. La comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà falta
greu.
36. L’incompliment de l’article 19 de l’Ordenança Municipal sobre
prevenció de la Contaminació Acústica, referent a la
prohibició d’executar obres el cap de setmana i/o en dies
festius.

Article 78.- Infraccions molt greus.
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents:
1. Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquen
apostes de diners.
2. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles
precintats.
3.

Encendre foc, incloses barbacoes,
temporades de prohibició expressa.

en

zones

naturals

o

en

4. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense
l’autorització corresponent i fer-hi qualsevol activitat que
ocasione o puga ocasionar perill.
5. Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis

5. Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis
de catalogació especial.
6. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic.
7. Abandonar residus perillosos i/o residus especials.
8. Abocar cendres incandescents a l’interior dels contenidors de
recollida d’escombraries domiciliàries, la via pública, als
camins, als canals i als espais naturals i/o agrícoles.
9. Abocar al clavegueram i/o a la llera pública productes sòlids,
corrosius o perillosos, pastosos i solidificables.
10. L’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la
via pública, camins, barrancs, solars, espais naturals i
agrícoles de més de 3 m3.
11. Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.
12. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a
molt greu.
13. l'incompliment de l'orde d'execució, que en matèria se sanitat,
seguretat, salubritat o ornament, es donen en vivendes o
locals; considerant-se responsable de la mateixa l'amo de la
vivenda o local.
14. L'incompliment, en el termini concedit per a això, de les ordes
i/o requeriments que, en compliment de la present ordenança i
la resta de normativa sectorial, s'efectuen per qualsevol òrgan
de govern municipal, referents a ordes d'execució, suspensió
d'obres i/o demolició d'edificacions, cessament d'abocaments,
retirada de cartells, pamflets i tanques publicitàries,
retirada de taules i cadires, retirada de vehicles de la via
pública, ordes de tanca, i en general, qualsevol requeriment
efectuat per un òrgan de govern en l'exercici legítim de les
seues competències, prèvia la tramitació del corresponent
expedient.
Article 79.- Sancions.
Les sancions que s’imposaran als responsables de les infraccions
seran les següents:
- Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un
import màxim de 750,00€.
- Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 750,01 € fins
a 1500,00 €.
- Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1500,01 €
a 3000,00 €.
1. La quantia de les multes recollides a l’apartat anterior és la
que s’estableix amb caràcter general per infracció de les ordenances
locals. En el supòsit que la legislació sectorial estableixca quanties
diferents d’aquestes seran d’aplicació les establertes a la legislació
sectorial dins dels límits que s’atribueixen a la competència local,
sense perjudici d’altres sancions complementàries de les multes que
puguen ser d’aplicació.
2. Per a la graduació
criteris següents:
-

la
la
la
la
la

de

la

sanció

es

tindran

reiteració d’infraccions del mateix tipus
transcendència social dels fets
naturalesa del perjudici ocasionat
intencionalitat de la persona infractora
gravetat de la infracció

en

compte

els

- la gravetat de la infracció
No obstant això, en la graduació de les sancions, en els supòsits
que la conducta infractora estiga regulada a la legislació sectorial,
es tindran en compte els criteris que s’hi estableixquen.
No tindrà caràcter de sanció la clausura o el tancament, la
immobilització, la retirada de la via, la descomposició o el
desmantellament de locals, contenidors, vehicles abandonats, béns o
instal·lacions que no tinguen llicència, o la suspensió del seu
funcionament fins que es rectifiquen els defectes o es complisquen els
requisits legals exigits. Així mateix, tampoc tindrà caràcter de
sanció, la reparació del dany causat, que podrà efectuar-se mitjançant
la realització per la persona sancionada dels treballs necessaris per
a deixar l'objecte perjudicat, destruït o danyat en l'estat previ a la
infracció o, si no n'hi ha, mitjançant l'abonament del cost de
reposició del bé danyat o destruït.

Article 80.- Responsabilitats.
Seran
responsables
Ordenança:

directes

de

les

infraccions

de

aquesta

a) Les persones autores materials de les infraccions, siga per
acció o omissió, tret dels supòsits que siguen menors d’edat
o
que
concórrega
en
ells
alguna
causa
legal
d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares,
les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que
posseeixquen la custòdia o guarda legal.
b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals
s’haja comès la infracció d’acord amb allò que s’estableixca
a la legislació vigent.
c) En el cas d’animals, les persones que en siguen propietàries o
posseïdores, d’acord amb el que estableix la legislació
sectorial.
d)

Les persones titulars de les llicències quan, amb motiu de
l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometeren una de
les infraccions especificades en la Ordenança.

e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi
faça referència.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la
sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació de
indemnitzar els danys i perjudicis causats.
Quan hi haja una pluralitat de responsables a títol individual i no
siga possible determinar el grau de participació de cada un en la
realització de la infracció, respondran tots ells de forma solidària.
Article 81.- Competència i procediment.
El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú;
i el Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Les infraccions seran sancionades per l’alcalde. No obstant això,
l’alcalde, en compliment de les prescripcions legals corresponents,
podrà delegar la seua competència sancionadora en altres òrgans
municipals. Així mateix, la competència sancionadora podrà ésser
objecte de delegació en l’òrgan al qual, per desconcentració, se li
atribueix competència per raó de la matèria.

Article 82.- Prescripció de les infraccions i les sancions.
Les infraccions i sancions recollides en la Ordenança que no
tinguen un termini específic de prescripció de conformitat amb la
legislació sectorial prescriuran en els terminis establerts en la
normativa general de procediment administratiu: es a dir, les
infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus
en 2 anys i les lleus en 6 mesos a comptar des de la data de comissió
de la infracció.
Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per
infracció molt greu, en el termini de 3 anys, les greus en el termini
de 2 anys i les lleus en el termini d’1 any a comptar des de la data
en què la resolució que imposa la sanció siga definitiva en via
administrativa.

CAPITOL 2.- FÓRMULES ALTERNATIVES.

Article 83.- Reparació del dany.
1. Els presumptes responsables de les infraccions en un procediment
sancionador podran reconèixer la seua responsabilitat en qualsevol
moment de la tramitació de l’expedient.
2. El reconeixement de la responsabilitat, quan s’acompanya de
l’oferiment de dur a terme accions educatives per reparar el dany, com
treballs
voluntaris
i/o
cursos
monogràfics,
determinarà
la
possibilitat que l’instructor propose a l’òrgan competent per
sancionar el sobreseïment de l’expedient sancionador, una vegada la
persona infractora acredite haver reparat davant la comunitat el dany
ocasionat, amb la participació en cursos o realització de treballs de
caràcter voluntari.
3. Aquesta mesura de sobreseïment no serà possible en supòsits que
la persona responsable de la infracció siga reincident en actituds
qualificades com a incíviques en la Ordenança.

Article 84.- Treballs voluntaris.
1. Amb la finalitat de reparar, en la mesura que puga, els danys
ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una
conducta incívica, l’òrgan competent per sancionar podrà condonar la
sanció a canvi que la persona infractora es comprometa a desenvolupar
treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat o a
reparar els danys causats per accions similars.
2. Atès el caràcter
considerada una sanció.

voluntari

d’aquests

treballs,

no

seria

Article 85.- Cursos monogràfics.
Amb
la
finalitat
expressada
en
els
articles
anteriors,
l’Ajuntament podrà organitzar cursos monogràfics destinats a la
formació en el civisme per tal d’evitar la comissió de futures
conductes incíviques. La participació en aquests cursos tindrà
caràcter voluntari.
Article 86.-

Denúncies ciutadanes.

Sense perjudici de l´existència d´altres interessats a part del
pressumpte infractor, qualsevol persona pot presentar denúncies per
posar en coneixement de l´Ajuntament l´existència d´un determinat fet
que puga ser constitutiu d´una infracció de l´establert en aquesta
ordenança.
Les denúncies hauran d´expressar la identitat de la persona o
persones que les presenten, el relat dels fets que pugueren constituir
infracció, la data de la seua comissió i, quan siga posible, la
identificació de les persones pressumptament responsables.
Quan la denúncia vaja acompanyada d´una sol.licitud d´iniciació del
procediment sancionador, l´Ajuntament haurà de comunicar al denunciat
la iniciació o no de l´esmentat procediment i, en el seu cas, la
resolució que hi recaiga.

Article 87.- Responsabilitat per conductes contràries a l´Ordenança
comeses per menors d´edat.
D´acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets del xiquet, totes les mesures en aquest cas
sancionadores de les autoritats municipals que puguen afectar els
menors atendran principalment l´interès superior d´aquests. Així
mateix, en funció de la seua edad i maduresa, es garantirà el dret del
menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afecten i a
que les seues opinions siguen tingudes en compte.
Quan les persones infractores siguen menors, i amb la finalitat de
protegir els drets de l´infant o adolescent, el seu desenvolupament i
formació, es podran substituir les sancions pecuniàries per mesures
correctores, com ara l´assistència a sessions formatives, treballs per
a la comunitat, o qualsevol altre tipus d´activitat de carácter cívic.
Aquestes mesures s´adoptaran de manera motivada en funció del tipus d
´infracció, i seran proporcionades a la sanció que reba la conducta
infractora. A aquest efecte, se sol.licitarà l´opinió dels pares o
mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores, que serà
vinculant.
Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores
seran responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les
infraccions comeses pels menor d´edat que devenguen d´ells. Així
mateix, en aquells casos en què es prevega expressament en aquesta
Ordenança, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i
guardadores seran també responsables directes i solidaris de les
infraccions comeses pels menors d´edat, sempre que, per la seua part,
conste
dol,
culpa
o
negligencia
tot
incloent-hi
la
simple
inobservança. 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.
Es podrà disposar així mateix que els pares i mares
tutores o guardadors i guardadores hagen d´assistir a les
´atenció individualitzada o cursos de formació que, en el
´imposen com a alternativa a la sanció pecuniària de les
comeses dels menor que devenguen d´ells.
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Article 88.- Principi de prevenció i mesures de mediació.
L´Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals
encaminades a prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el
civisme en l´espai públic.
L´Ajuntament promourà especialment la mediació i la resolució
alternativa dels conflictos com a eina bàsica per a una societat menys
litigiosa i més cohesionada.

En aquells supòsits en el quals les infraccions siguen comeses per
menors, i amb l´objectiu de protegir els interesaos superiors del
xiquet o xiqueta, s´establirà per part de l ´Ajuntament de l´Olleria
un sistema de mediació, que actuarà amb carácter voluntari respecte al
procediment administratiu sancionador, amnb personal especialitzat al
qual seran cridats a comparéixer els menors presumptament infractors,
els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores,
així com, si s´escau, les posibles víctimes o persones afectades per
les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança.
L ´Ajuntament procedirà a designar mediadors o mediadores que en
qualitat de terceres persones neutrals, resoldran conflictes de
convivencia ciudadana sempre que els pares i mares o tutors i tutores
o guardadors i guardadores del menor acepten que aquest se sotmeta a
una solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o
tutors i tutores o guardadors i guardadores, i l ´administració
municipal, així com, si s´escau, les víctimes de la infracció. La
mediació tindrà per objecte que el menor infractor siga conscient del
dany causat a la comunitat i perseguirà, després d´una negociació
entre les parts, un acord sobre les mesures de reparació que hauran d
´adoptar-se en cada cas.
Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb carácter
voluntari, a altres conductes i col.lectius específics. L´òrgan
competent per resoldre l´expedient sancionador podrà, per acord
motivat, i prèvia sol.licitud de la persona infractora o dels serveis
socials competents, reconduir el procediment sancionador a un sistema
de mediació, sempre que la dimensió retributiva de la conducta
infractora siga més eficaç, a través d´aquesta via.

Article 89.- Responsabilitat de les infraccions i concurrencia de
les mateixes.
En el cas que, una vegada practicades les diligències d
´investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o
persones infractores, no siga posible determinar el grau de
participació dels diversos subjectes que hagen intervingut en la
comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
Pel que fa a la concurrència de sancions es tindrà en compte que
incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les
quals hi haja relació de causa a efecte, s´imposarà només la sanció
que resulte més elevada.
Quan no es done la relació de causa a efecte a la que es refereix l
´apartat anterior, als responsables de dues o més infraccions se´ls
imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions
comeses llevat que s´aprecie identitat de subjectes, fets i fonaments.
En aquest darrer supòsit, s´aplicarà el règim que sancione amb major
intensitat, gravetat o severitat de la conducta què es tracte.
Article 90.- Procediment sancionador municipal.
El procediment sancionador aplicable a les infraccions previstes a
l´Ordenança serà l´aplicable per ordenança específica municipal en cas
d´existir i, supletòriament, la prevista per les actuacions de l
´administració de la Generalitat amb els matisos següents: en els
procediments abreujats, la resolució d´inici podrà ser considerada
proposta de resolució quan continga tots els elements de la mateixa i,
previ advertiment en la notificació, la persona infractora no presente
al.legacions en el termini legal. En tot cas els procediments admetran
les mesures de simplificació del tràmit que preveja la normativa
estatal de procediment sancionador i, en especial, la unificació del
plec de càrrecs en la proposta de resolució.
En tot cas l´alcalde o alcaldessa pot delegar les seues
competències en matèria de potestad sancionadora en els regidors
delegats de les àrees. En aquests casos la facultat d´instrucció

delegats de les àrees. En aquests casos la facultat d´instrucció
recaurà en funcionari de la mateixa àrea, llevat de disposició
específica en el decret d´incoació de cada expedient.

Dispossició final.
La present ordenança fou aprovada per acord plenari de 29/11/2007
entrant en vigor en fecha 24/06/2008 (B.O.P. número 149) y modificada
en fecha 14/12/2011 (B.O.P. número 296). Derogado en Artículo 52 en
BOP 296 de fecha 14/12/2011.

