EXTRACTE d'acords presos pel
PLE DE L'AJUNTAMENT
Acta corresponent a la sessió ordinària del ple de l'ajuntament corresponent al dia 11 de maig de
2011
ACORDS
1.
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 I 26 D'ABRIL DE
2011.
Sotmesa l'aprovació de l'acta del dia 13 d'abril de 2011 a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA :
Aprovar l'acta de la sessió del dia 13 d'abril de 2011.
Sotmesa l'aprovació de l'acta del dia 26 d'abril de 2011 a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA :
Aprovar l'acta de la sessió del dia 26 d'abril de 2011.
2.
COMPROMÍS DEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE ADEQUACIÓ DEL
PASSEIG JOAN MIRÓ DE LA PLATJA.
Sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
PRIMER.
Assumir el compromís de finançar les esmentades obres a càrrec del pressupost de
l'Ajuntament, per al cas que l'empresa actual no resulte adjudicatària de la nova concessió,
autoritzant les partides que siguen necessàries.
SEGON.

Notificar aquest acord a OMNIUM IBERICO S.A.

3.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLETA INFANTIL
MUNICIPAL.

Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
PRIMER.
APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per prestació del servei de l'escoleta infantil municipal, amb el següent text:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
Article 1.- Fonament i natura.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, de 13 de juliol, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del
servei de l'escola infantil municipal, que es regirà per la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
El fet imposable el constitueix la prestació del servei de l'escoleta infantil per l'assistència dels
menors, que prèvia preinscripció, dels seus pares, tutors o representats legals i de la
formalització de la corresponent matrícula, complisquen els requisits legals i siguen admesos en
l'escola infantil.
Article 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que sol·liciten o
resulten beneficiats o afectats pels serveis als quals es refereix l'article anterior.
Article 4.- Responsables tributaris.
Els pares, els tutors o qui ostente la la representació legal del menor que sol.·licitaren la
matriculació de l'alumne, tot d'acord amb l'establert als articles 41, 42 i 43 de la Llei General
Tributària.
Article 5.- Quota Tributària
La quota tributària, es determinarà d'acord amb el següent:
Quota d'ingrés o matrícula

35,00.- €

Quota mensual

110,00.- €

Menjador (per dia)

4,00.- €

Material fungible (2 quotes curs: Octubre i Febrer)

30,00.- €

Article 6.- Bonificacions i exaccions.
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 25% sobre la quota mensual per assistència.
Si estan matriculats al centre germans, tindran una bonificació del 25% cadascun. Aquesta no es
podrà acumular a la prevista en l'apartat anterior.
Article 7.- Procediment per a la concessió de les bonificacions
En el moment de la matriculació dels alumnes, aquells pares que entenguen que poden acollir-se
a la bonificació prevista en l'apartat anterior hauran de presentar l'oportuna sol·licitud de
bonificació, i aportar còpia compulsada del document que acredite que es família nombrosa.
Si al llarg de l'any escolar, varia la situació de la unitat familiar, haurà de presentar-se la
sol·licitud corresponent.
Sobre la base de la documentació aportada pels interessats es resoldrà per l'Ajuntament les
corresponents sol·licituds de bonificació mitjançant decret que es notificarà a aquells.
Article 8.- Cobrament
Les quotes d'inscripció s'exigiran i recaptaran el mateix moment en què es formalitze la
matrícula en el centre.
Les quotes corresponents al material fungible utilitzat pels alumnes es faran efectives en el
mesos d'octubre i de febrer.
La quota per assistència al menjador tindrà caràcter mensual i el seu pagament mitjançant rebut
mensual que haurà de fer-se efectiu els primers 15 dies del mes següent.
Article 9.- Meritació.
La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix el dia 1 de cada mes.
El pagament de la taxa es realitzarà en el moment de la presentació, al subjecte passiu, del
corresponent rebut durant la primera quinzena de cada mes.
Article 10.- Normes de gestió
L'escoleta municipal es regirà per les normes establertes en el Consell Escolar Municipal.

Article 11.- Infraccions i sancions
En aquesta matèria, s'aplicarà allò regulat a la Llei General Tributària i disposicions que la
complimenten i desenvolupen.
Disposició derogatòria
La present ordenança deroga l'anterior ordenança fiscal reguladora per la prestació del
servei de l'escoleta infantil municipal.
Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de la
Província" i començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la seua publicació, restant en vigor
fins la seua modificació o derogació expressa”.
SEGON.
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA este acord, per un període de trenta
dies, per mitjà d'edicte que ha de publicar-se en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província de València perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar
reclamacions, fent-se constar que en el cas que no se’n presente ninguna, l'acord provisional
passarà automàticament a definitiu.
TERCER.
PUBLICAR arribat el moment
modificació en el Butlletí Oficial de la Província.
4.

l’acord definitiu i el text íntegre de la

RENOVACIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels
presents, ACORDA :
PRIMER.
Designar i elevar proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana per al càrrec de Jutge de Pau substitut en la persona de MARIA LLOPIS
PASTOR, i com a reserva les candidates que seguidament es detallen amb el següent ordre:
−
−
−

Eulàlia Borras Pellicer
Margarita Romero Angulo
Vicenta Cristina Gallardo Llopis

SEGON.
Donar trasllat d’aquest acord als designats, i al Jutge de Primera Instància i
Instrucció Degà de Gandia per a la seua elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia.

5. COMPROMÍS D'IMPULSAR LA DENOMINACIÓ DE LA FESTA DE MOROS I
CRISTIANS DE BELLREGUARD COM A FESTA D'INTERÉS LOCAL.
Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels
presents, ACORDA :
PRIMER.
Assumir el compromís d'impulsar la denominació de la festa de moros i cristians
de Bellreguard com a festa d' interés local, per tal de potenciar encara més aquesta festa.
SEGON.
UNDEF.

Notificar aquest acord a la Associació de Moros i Cristians de Bellreguard i a la

TERCER. Un cop aconseguida l' esmentada declaració, l'Ajuntament continuarà la tramitació
per a la declaració d' interès provincial, i, si escau, la d' interès de la comunitat.
6.
PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE MESURES PER
FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE
BELLREGUARD.
Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana a l'espai públic de Bellreguard amb el següent contingut:
TÍTOL I:
DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER:
FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA.
Article 1
Finalitat de l’Ordenança
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència i
civisme, on totes les persones hi puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure
circulació, oci, trobada i entreteniment, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la
pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses
existents a Bellreguard.
El poble és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar les condicions per a la seua
realització personal, política i social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta
assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.

2. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de mesures
encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme a l'espai públic,
identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada
cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència
ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en
el seu cas, mesures específiques d’intervenció.
Article 2.Fonaments legals
1.
Aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de tipificar
infraccions i sancions que, amb la finalitat d'ordenar de convivència ciutadana, s'estableix en els
articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 3.Àmbit d’aplicació objectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Bellreguard.
2. Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics del poble, com ara
els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passeigs, els parcs,
jardins, zones verdes o rústiques dedicades a l'ús agrícola, els camins rurals, els aparcaments, les
fonts i les sèquies, els edificis públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic de
titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de
béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.
3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions,
vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat d’una
administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com
ara els vehicles de transport, les marquesines, les parades d’autobusos, les tanques, els senyals de
trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de naturalesa similar.
4. L’Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de
titularitat privada quan des d’ells es realitzen conductes o activitats que afecten o puguen afectar
negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en els
apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d’un adequat manteniment dels mateixos per part
dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries puga
comportar igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l’espai públic.
Article 4.Àmbit d’aplicació subjectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són al poble de Bellreguard siga quina

siga la seua concreta situació jurídica administrativa.
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en els termes
i amb les conseqüències previstes en el seu article 84 i a la resta de l’ordenament jurídic. En els
supòsits en que així es previnga expressament, els pares o mares, tutors o tutores, o guardadors o
guardadores, també podran ser considerats responsables de les infraccions comeses pels menors
quan concorra, per part d'aquells, dol, culpa o negligència tot incloent la simple inobservança.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es previnga de manera expressa a l'Ordenança, aquesta
també serà aplicable als organitzadors d'actes públics als quals es refereix l’article 14.
CAPÍTOL SEGON:
PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVENCIA CIUTADANA I CIVISME: DRETS I
DEURES
Article 5.Principi de llibertat individual
Totes les persones a les quals es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se lliurement als
espais públics del poble i a ésser respectats en la seua llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base
del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del
manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la pròpia convivència.
Article 6.Deures generals de convivència i de civisme
1. Sense perjudici d’altres deures que es puguen derivar d’aquesta o altres Ordenances
municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són al municipi,
siga quin siga el títol o les circumstàncies en què ho facen o la situació jurídica administrativa en
què es troben, han de respectar les normes de conducta previstes en la present Ordenança, com a
pressupost bàsic de convivència a l’espai públic.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni
atemptar contra la seua dignitat o la seua llibertat d’acció. Tot veí s’abstindrà particularment de
realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comporten violència física o
coacció moral o psicològica o d’altra classe.
3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i
solidaritat especials aquelles persones que, per les seues circumstàncies personals, socials o de
qualsevol altra índole, més ho necessiten.
4. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics del poble i els serveis, les
instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que estan ubicats, d’acord amb la seva pròpia

naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres d’usar-los i
de gaudir-ne.
5. Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o
altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguen produir-se
conductes o activitats que causen molèsties innecessàries a les altres persones.
6. Totes les persones que es troben a Bellreguard tenen el deure de col·laborar amb les
autoritats municipals o els seus agents en l'erradicació de les conductes que alteren, pertorben o
lesionen la convivència ciutadana.
7. En aplicació de l'article 18 de la Llei 3/1998, de Turisme de la Comunitat Valenciana, els
usuaris turístics tenen el deure de respectar el reglament d'ús i les normes generals de
convivència.
CAPÍTOL TERCER:
MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA
Article 7.Foment de la convivència ciutadana i del civisme
1. L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que siguin
necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són al poble
s’adeqüen als estàndards mínims de convivència amb l’objectiu de garantir el civisme i de millorar
en conseqüència la qualitat de vida a l’espai públic.
2. Concretament, i sense perjudici de les altres actuacions que es puguen acordar,
l’Ajuntament:
a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguen necessàries, amb la
intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o
col·lectius específics, sobre la necessitat de garantir i fomentar la convivència i de respectar els
drets dels altres i el propi espai públic.
b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència, fomentar els
acords i evitar l’exercici de la ciutadania irresponsable. A aquest efecte, l’Ajuntament realitzarà
tasques de mediació en els conflictes que puguen generar-se pels usos diversos en un mateix espai
públic.
c) Desenvoluparà polítiques de foment de la convivència i el civisme consistents en la
realització de campanyes divulgatives, publicitàries, informatives o documentals i quantes
iniciatives es consideren convenients i que giren entorn de qüestions relacionades amb la
convivència i el civisme a Bellreguard.

d) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans i les ciutadanes als espais públics per
tal que presten ajuda a les persones que la necessiten per transitar o orientar-se, que hagen patit
accidents, o que es troben en circumstàncies similars. Es fomentaran també altres actituds de
solidaritat que contribueixen a que el municipi siga més amable i acollidor, especialment amb
aquelles persones que més ho necessiten.
e) Facilitarà, a través del registre municipal, pagina web, o qualsevol altre servei existent o
que es puga crear, que tots els veíns i les veïnes de Bellreguard i en general, totes les persones,
empadronades o no, que resideixen o transiten, puguen fer arribar a l’Ajuntament els suggeriments,
queixes, reclamacions o peticions que consideren oportunes per millorar el civisme i la
convivència i mantenir l’espai públic en condicions adequades.
f) Realitzarà i/o impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el civisme
especialment destinades a xiquets, adolescents i joves del poble, mitjançant el desenvolupament de
programes específics amb la deguda coordinació en els centres docents.
g) Promourà, molt especialment des de la comissió de benestar social, el respecte a la
diversitat cultural i religiosa, a fi d’evitar actituds contràries a la dignitat personal i comportaments
discriminatoris, especialment de naturalesa xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.
h)
Impulsarà la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions
ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de qualsevol altre índole per tal
de fomentar entre els seus membres la col·laboració activa amb les campanyes i iniciatives
diverses a favor de la convivència i el civisme al municipi, així com per donar a conèixer i
fomentar el respecte a les seues normes bàsiques.
3. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s’impulsen o es realitzen des de
l’Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme al municipi, i sempre que es
considere necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seua pròpia finalitat, les
esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstàncies lingüístiques, culturals,
socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones a les quals vagen destinades a fi que
aquests puguen comprendre adequadament els missatges i assumir com a propis els valors de
convivència i civisme.
Article 8.Observatori Permanent per a la Convivència
1. Serà la Comissió de benestar social la que tindrà atribuïdes funcions de consulta, recollida,
anàlisi i intercanvi de dades i informació, estudi d’experiències comparades, i d’elaboració i
publicació de treballs, propis o aliens, sobre bones pràctiques en matèria de convivència i civisme.
2. Així mateix, Comissió de benestar social elaborarà anualment un estudi en el qual
s’analitzaran i valoraran les principals qüestions que s’hauran plantejat durant l’any anterior, es
recolliran les conclusions corresponents i es proposarà als òrgans competents l’adopció de les

mesures que es consideren oportunes per a la millora de la convivència al poble. Aquest estudi
haurà de ser presentat i debatut en el Plenari municipal.
Article 9.Voluntariat i associacionisme
1. L’Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació adreçades a aquelles persones o
entitats o associacions que vulguen col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives
municipals sobre la promoció i el manteniment del civisme i la convivència al municipi.
2 Es potenciarà especialment la col·laboració de l’Ajuntament amb les diverses associacions
que pels seu objecte o finalitat, tradició, arrelament al poble, experiència, coneixement o altres
circumstàncies, més, puguen contribuir al foment de la convivència i el civisme.
Article 10.Accions de suport a les persones afectades per actes contraris a la convivència.
1. L’Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, publiques o privades, que
s'hagen vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la convivència i el civisme,
informant-los dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos.
2. Quan la conducta atempte greument la convivència ciutadana, l’Ajuntament, si s'escau, es
personarà, en la condició que corresponga segons la legislació processal vigent, en les causes
obertes en els jutjats i tribunals.
Article 11.Col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la convivència i el civisme
1. L'Ajuntament promourà la col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la
convivència i el civisme a Bellreguard.
2. Quan siga el cas, als efectes de la sol·licitud del permís de residencia excepcional previst als
articles 45. 2 b) i 46.2 c) del Real Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener de 2000, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, l'Ajuntament, a petició del sol·licitant, i en
reconeixement d'aquella col·laboració, la farà constar en el corresponent informe d'arrelament.
1) Igualment, d'acord amb allò que preveu la legislació, quan la
estrangera a favor de la convivència i el civisme al poble siga
l’Ajuntament, a instància d'aquella, i a efectes que puga sol·licitar
temporal i excepcional a la qual es refereix l’esmentat article,
col·laboració a l'informe corresponent, signat per l’Alcalde .
CAPÍTOL QUART:

col·laboració de la persona
d'una especial rellevància,
l'autorització de residència
podrà fer constar aquesta

ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D'ACTES PÚBLICS
Article 12.Organització i autorització d'actes públics
1. Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat de les
persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i
d'autoprotecció que es fixen en cada cas per l’òrgan competent. Quan les circumstàncies ho
aconsellen, l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors que dipositen una fiança o subscriguen una
pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguen causar.
2. Els organitzadors d’actes públics, en atenció als principis de col·laboració, corresponsabilitat
i confiança amb l’autoritat municipal, hauran de vetllar perquè els espais públics utilitzats no
s'embruten i no es deterioren els seus elements urbans o arquitectònics, quedant obligats, en el seu
cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.
3. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius, musicals,
culturals, esportius o d’índole similar en els espais públics on es pretenguen realitzar quan, per les
previsions del públic assistent, les característiques del propi espai públic o altres circumstàncies
degudament acreditades i motivades a l’expedient, els esmentats esdeveniments puguen posar en
perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests supòsits, sempre que siga possible,
l’Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius on puga celebrar-se l’acte.
4. Quan es tracte de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut a l’article
21 de la Constitució, i d’acord amb allò que es disposa a l’article 9.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de
15 de juliol, l’Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat en el qual es recolliran les
circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas, puguen desaconsellar la celebració de l’acte o
esdeveniment a l’espai públic previst pels seus organitzadors, a fi que l’autoritat governativa
competent adopte la decisió que corresponga.
TÍTOL II:
NORMES DE CONDUCTA A L'ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS, SANCIONS I
INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES
CAPÍTOL PRIMER:
ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES
Article 13.Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament,

constitucional i legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic totes les pràctiques individuals o
col·lectives que atempten contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o
circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s’adrecen als col·lectius més
vulnerables.
Article 14.
Normes de conducta
1. Queda prohibida a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així
com qualsevol comportament discriminatori, siga de contingut xenòfob, racista, sexista o
homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de
paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions
o altres conductes vexatòries.
2. Queden especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguen com a
objecte o s’adrecen contra persones grans, menors i persones amb discapacitats.
3. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors en l’espai públic. Estaran
especialment perseguides les conductes d'agressió o setge a menors realitzades per grups de
persones que actuen a l'espai urbà.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o
de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixen, durant la seua celebració, les
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es
realitzen les esmentades conductes, els seus organitzadors ho hauran de comunicar
immediatament als agents de l'autoritat.
Article 15.Règim de Sancions
1. Sense perjudici que els fets siguen constitutius d'infracció penal, la realització de les conductes
descrites a l’apartat 1 de l’article precedent tindrà la consideració d’infracció greu, i serà
sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros, llevat que el fet constitueixca una infracció o li
corresponga una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable.
2. Sense perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d’infraccions molt greus, que es
sancionaran amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de
l’article precedent. Si les esmentades conductes fossen realitzades per grups de persones,
s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aquests grups que es trobaren en el
lloc dels fets i participaren activament en la realització de les conductes antijurídiques previstes
a l'article anterior.

Article 16.Intervencions específiques
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguen ser
constitutives de delictes penals, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat
judicial competent, sense perjudici de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes de
l’article 85.2 d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL SEGON:
DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ
Article 17.Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge urbà de
la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de respecte,
neteja, i ornat.
2. Sense
perjudici d'altres infraccions, els grafitis, les pintades i d'altres conductes
d'embrutament i enlletgiment no només devaluen el patrimoni públic o privat, evidenciant pues
el deteriorament, sinó que principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, tot
afectant la qualitat de vida dels veïns o veïnes i visitants.
3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en l’evitació de
la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les
penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat.
Secció 1:
Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
Article 18.Normes de conducta
1. És prohibeix realitzar tota mena de grafitis, pintada, taca, esborrall, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la
superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l'interior o l'exterior
d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general, inclosos
transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta
d’elements descrits a l’article 3 d’aquesta Ordenança.
Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del propietari o amb
autorització municipal.

2. Quan el grafiti o pintada es realitze en un bé privat que es trobe instal·lat de manera visible o
permanent en la via pública, serà necessària, també, l'autorització expressa de l'Ajuntament.
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o
de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixen, durant la seua celebració, conductes
de degradació visual de l'espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es produeixen
les conductes descrites en l'apartat primer d’aquest article, els seus organitzadors ho hauran de
comunicar immediatament als agents de l'autoritat.
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguen d’ells, aquells seran
també responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en aquest article comeses pels
menors que es troben baix la seva tutela, sempre que, per la seva part, conste dol, culpa o
negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
Article 19.Règim de Sancions
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la consideració d’infracció
lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet siga constitutiu d’una
infracció més greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 750,01 a 1.500 euros,
les pintades o els grafits que es realitzen:
a) En els elements del transport, ja siguen de titularitat pública o privada, i, en el primer
cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i els altres elements
instal·lats als espais públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics.
c) En les façanes dels immobles, públics o privats.
d) En les senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del mobiliari
urbà, quan comporte la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l'element.
3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de
1.500,01 a 3.000 euros, quan s'atempte especialment a l'espai urbà per realitzar-se sobre
monuments o edificis catalogats o protegits.
Article 20.Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran

cautelarment els materials o mitjans utilitzats.
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos possible
la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l’autoritat comminaran
personalment a la persona infractora a que procedeixca a la seva neteja, sense perjudici de la
imposició de les sancions que corresponguen per la infracció comesa.
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció, amb
càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici de la imposició de les sancions
corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les despeses que comporte la neteja o reparació,
sense perjudici també de la imposició de les sancions escaients.
4. Tractant-se les persones infractores de menors, es faran els tràmits adients i necessaris per
comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 4 de l'article
18.
5. Quan el grafiti o la pintada puguen ser constitutius de la infracció patrimonial prevista en
l'article 626 del Codi Penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat
judicial competent, sens perjudici de la continuació de l'expedient sancionador.
Secció 2.
Pancartes, cartells i fulletons
Article 21.Normes de conducta
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol
altra forma de publicitat, anunci o propaganda, aura d'efectuar-se únicament en els llocs
expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal. Esta prohibida la col·locació de
cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del
paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament.
2. Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del bé afectat,
quan el cartell o la pancarta s'instal·le en un bé privat si vola sobre l'espai públic.
3. Els titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i de
reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions que donen els serveis
municipals.
4. Es prohibeix esgarrar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes
similars.
5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, enganxada en
portes, façanes o altres llocs accessibles als vianants, així com escampar i llançar tota classe de

fulletons o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar en la via pública i en els
espais públics i altres espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança.
6. Les persones encarregades de repartir la publicitat domiciliària no podran deixar propaganda
que asome fora de les bústies, així com fora del recinte de la porteria dels edificis,.
7. Queda establit com únic dia setmanal de repartiment de publicitat el dimarts des de les 14
hores fins a les 19 hores, si el dimarts fora festiu s’autoritzaria el primer dia hàbil següent.
8. Les persones físiques o jurídiques que promoguen la contractació o difusió del missatge
respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors materials del
fet.
Article 22.Règim de Sancions
1. Exceptuant que els fets constitueixen una infracció més greu d'acord amb altres normatives,
ordenances o lleis, els fets descrits en l'article anterior seran constitutius d'infracció lleu, i
sancionats amb multa de 120 a 750 euros.
2. Tindran, no obstant, la consideració d'infraccions greus la col·locació de cartells, pancartes o
adhesius en edificis i instal·lacions municipals, en el mobiliari urbà o natural, i en general, en
tots aquells elements que, situats a l'espai públic, estiguen destinats a prestar serveis específics a
la ciutadania.
En aquests casos, la infracció serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500
euros.
3. Quan les infraccions precedents es realitzen sobre monuments o edificis catalogats o protegits,
tindran la consideració de molt greus, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
Tindrà la mateixa consideració i serà el mateix import de la multa quan la col·locació de cartells,
pancartes o adhesius es faça en senyals de trànsit que impossibilite una correcta visió per part
dels conductors i/o vianants.
Article 23.Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran
cautelarment els materials o mitjans emprats.
2. Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a que procedisca a retirar el
material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sense perjudici de les sancions que
corresponga imposar per la infracció comesa.
3. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o
publicitat amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la imposició de les sancions

corresponents.
CAPÍTOL TERCER:
ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC PER A JOCS
Article 24.Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les
persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el seu
exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests,
respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en
qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l'espai públic està sotmesa al principi
general de respecte als altres, i, en especial, de la seua seguretat i tranquil·litat, així com al fet que
no comporten perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
Article 25.Normes de conducta
1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives massives i
espontànies que pertorben els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai
públic.
2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguen
posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns,
serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
3. Sense perjudici de les infraccions previstes sobre Circulació de Vianants i de Vehicles, no
està permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o monopatins fora de
les àrees destinades a l’efecte. Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per
a l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element
del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins, monopatins i altres.
Article 26.Règim de Sancions
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 25.1 es limitaran a recordar a aquestes
persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona

persisteix en la seua actitud podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent.
2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció lleu i
sancionada amb multa de fins a 750 euros, tret que el fet constitueixa una infracció més greu.
3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 750,01 a
1.500 euros:
a) La pràctica de jocs que comporten un risc rellevant per a la seguretat de les persones o
els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins , monopatins i altres, per voreres o llocs
destinats a vianants.
b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la
pràctica del monopatí, patins o similars quan els posen en perill de deteriorament.
Article 27.Intervencions específiques
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai públic, els agents de
l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.
2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l'apartat segon de l'article anterior, els
agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí o similar amb el qual s'haja produït la
conducta.
CAPÍTOL QUART:
ALTRES CONDUCTES A L'ESPAI PÚBLIC
Secció Primera:
Ocupació de l'espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat.
Article 28.Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció pretenen salvaguardar, com a
béns especialment protegits, el dret que tenen els ciutadans i ciutadanes a transitar per la localitat
de Bellreguard sense ser molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure circulació de les
persones, la protecció de menors, així com el correcte ús de les vies i espais públics.
2. Especialment, aquesta secció tendeix a protegir les persones que són a Bellreguard davant
conductes que adopten formes de mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, així com organitzada,
siga aquesta directa o encoberta sota prestació de menuts serveis no sol·licitats, o qualsevol altra
fórmula equivalent, així com davant qualsevol altra forma de mendicitat que, de manera directa o
indirecta, utilitze menors com a reclam o els menors acompanyen la persona que exerceix aquesta

activitat.
Article 29.Normes de conducta
1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l'apariència de mendicitat o sota formes
organitzades, representen actituds coactives o d'assetjament, o obstaculitzen i impedeixen de
manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
2. Sense perjudici del que es preveu a l'article 232 de Codi Penal, queda totalment
prohibida la mendicitat exercida per menors o, aquella que es realitze, directa o indirectament, amb
menors o persones amb discapacitats.
3. Es prohibeix també la realització a l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus quan
obstrueixen o puguen obstruir el tràfic rodat per la via pública, posen en perill la seguretat de les
persones o impedisquen de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per les voreres,
places, avingudes o altres espais públics. Aquestes conductes estan especialment prohibides quan
es desenvolupen al carrer, en els semàfors o envaint espais de trànsit rodat.
4. En aquells casos de conductes que adopten formes de mendicitat no previstes en els
apartats anteriors, i que tinguen caràcter de necessitat manifesta, els agents de l'autoritat,
contactaran amb els serveis socials a l'efecte de que siguen aquests els que condueixen aquelles
persones que l'exerceixen als serveis socials d'atenció primària, amb la finalitat d'assistir-les, si fos
necessari .
Article 30.Règim de sancions
1. Quan la infracció consistisca la obstaculització del lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes
pels espais públics, els agents de l'autoritat informaran, en primer lloc, aquestes persones que les
esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistira en la seua
actitud i no abandonara el lloc, es procedirà a imposar-li la sanció que corresponga.
En tot cas, aquestes sancions podran ser substituïdes, d'acord amb la legislació, per sessions
d'atenció individualitzada amb els serveis socials o cursos on s'informarà a les persones afectades
de les possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixen, així com se'ls prestarà
l'ajuda que siga necessària.
2. La realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article anterior és constitutiva d’una
infracció lleu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 120 euros, excepte que els fets
puguen ser constitutius d'una infracció més greu.
3. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a aquests, de
manera immediata l'atenció que siga precisa, sense perjudici de que s'adopte la resta de mesures
que preveu, en el seu cas, l'ordenament jurídic. Es considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i

serà sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros la mendicitat exercida, directament o
indirectament, amb acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat, sens perjudici
del que es preveu a l’article 232.1 del Codi Penal.
4. Les conductes recollides a l'apartat 3 de l'article anterior tindran la consideració d’infraccions
lleus, i seran sancionables amb multa de fins a 200 euros, llevat el cas de les conductes que
l’esmentat apartat 3 qualifica d’especialment prohibides, la sanció de les quals podrà ascendir a la
quantia de 300 euros. Els agents de l'autoritat informaran, en primer lloc, aquestes persones que les
esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistira en la seua
actitud i no abandona el lloc es procedirà a imposar-li la sanció que corresponga.
En tot cas, aquestes sancions podran ser substituïdes, d'acord amb la legislació, per sessions
d'atenció individualitzada amb els serveis socials o cursos on s'informarà a aquestes persones de les
possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixen, així com se'ls prestarà l'ajuda
que siga necessària.
Article 31. –
Intervencions específiques
1. L'Ajuntament adoptarà totes les mesures al seu abast per eradicar el fenomen de la mendicitat
en qualsevol de les seves formes al municipi. La comissió de benestar social tractara els expedients
dels agents de l’autoritat per tal de prendre les mesures oportunes.
2. Els agents de l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran a totes les persones que
exerceixen la mendicitat en llocs de trànsit públic de les dependències municipals i dels centres
d'atenció institucional o de caràcter privat (associacions, ONGs, etc.) als quals poden acudir per
rebre el suport que siga necessari per abandonar aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de
l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats per a desenvolupar la conducta
antijurídica, així com, si és el cas, els fruits obtinguts.
Secció Segona:
Utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de serveis sexuals
Article 32.Fonaments de la regulació
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar els
menors de l'exhibició de pràctiques d'oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al carrer, mantenir
la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs de trànsit públic i prevenir l'explotació de
determinats col·lectius.
2. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l'ocupació de l'espai
públic com a conseqüència de les activitats d'oferiment i demanda de serveis sexuals, i es dicta

tenint en compte els títols competencials municipals i els béns jurídics protegits contemplats en el
paràgraf anterior.
Article 33.Normes de conducta
1. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, es prohibeix oferir, sol·licitar,
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic quan
aquestes pràctiques excloguen o limiten la compatibilitat dels diferents usos de l'espai públic.
2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l'oferiment, la sol·licitud, la negociació o
l'acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes conductes es duguen a
terme en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres docents o educatius en
els que s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu.
3. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals mediant retribució per elles a
l’espai públic.
Article 34.Règim de sancions
1. Els agents de l'autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l'article 33.1, es
limitaran a recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la
present Ordenança. Si la persona persistira en la seua actitud i no abandonara el lloc, podrà ser
sancionada per desobediència a l'autoritat.
2. Els agents de l'autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l'article 33.2 es
limitaran en primer lloc a recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan
prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistira en la seua actitud i no abandonara el
lloc es procedirà a l'inici del corresponent procediment administratiu sancionador. En tot cas, en els
supòsits previstos en l’esmentat apartat 2 de l'article anterior, s'informarà a aquestes persones que
les esmentades conductes estan prohibides, així com de les possibilitats que les institucions
públiques i privades els ofereixen d'assistència social, prestant-los, a més, l'ajut que siga necessari.
Les conductes recollides a l'apartat 2 de l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran
sancionables amb multa de fins a 750 euros.
3. Les conductes recollides a l'apartat 3 de l'article anterior tindran la consideració de molt
greus, i seran sancionables amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
Article 35.Intervencions específiques
1. L'Ajuntament de Bellreguard, a través dels serveis socials competents, prestarà informació i
ajut a totes aquelles persones que exerceixen el treball sexual al municipi i vulguen abandonar el

seu exercici.
2. Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, si és el cas,
informaran a totes les persones que ofereixen serveis sexuals retribuïts en espais públics de les
dependències municipals i dels centres d'atenció institucional o de caràcter privat (associacions,
ONGs, etc.) als quals podran acudir per rebre el suport que siga necessari per abandonar aquestes
pràctiques.
CAPÍTOL CINQUÈ:
NECESSITATS FISIOLÒGIQUES
Article 36.Fonaments de la regulació
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la
salubritat, el dret de gaudir d’un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes
generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme.
Article 37.Normes de conducta
1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar o accions similars en
qualsevol dels espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit d’aplicació objectiva
de la mateixa, llevat de les instal·lacions o elements que estiguen destinats especialment a la
realització d’aquelles necessitats.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es realitza en
espais de concorreguda afluència de persones o siguen freqüentats per menors, o es faça en
monuments o edificis catalogats o protegits.
Article 38.Règim de sancions
1. La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva d’infracció lleu, i es
sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet constituirà una infracció més greu.
2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta
descrita en l’apartat 2 de l’article precedent.
CAPÍTOL SISÈ:
CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Article 39Fonaments de la regulació
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la
salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i tranquil·litat
dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, l’ordenada utilització de la
via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d’altres béns com ara la competència lleial en
el marc d’una economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries.
Article 40.Normes de conducta

1. D’acord amb el que s’estableix el Decret Legislatiu 1/2003, de 1 d'abril, pel que s'aprova el
Text Refòs de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Adictius, es vetllarà perquè no
es consumisquen begudes alcohòliques en els espais públics.
2. Queda prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics ( en els termes
establerts en el Decret Legislatiu 1/2003, de 1 d'abril, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei
sobre Drogodependències i Altres Trastorns Adictius) quan:
a) Puga causar molèsties a les persones que utilitzen l’espai públic i als veïns.
b) Es faça en envasos de vidre o de llauna.
La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el
consum de begudes alcohòliques tinga lloc en establiments i altres espais reservats expressament
per a aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compte amb l’oportuna
autorització que les autoritats competents poden atorgar, en casos puntuals.
3. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrita a l’apartat 1 d’aquest
article quan puga alterar greument la convivencia ciutadana. A aquests efectes, la dita alteració es
produeix quan concorren alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es puga fer de forma
massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convide a l’aglomeració d’aquests.
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es puga deteriorar la tranquil·litat de
l’entorn o provocar-ne situacions d’insalubritat.
c) Quan el consum s’exterioritze en forma denigrant per als vianants o la resta d’usuaris

dels espais públics.
d) Quan els llocs on es consumeix es caracteritzen per l’afluència de menors o la presència
d’infants i adolescents.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o
de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixen durant la seua celebració les conductes
descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen aquelles
conductes, els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de l'autoritat.
5. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguen d’ells, aquells seran
també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que ,
per la seva part, conste dol, culpa o negligència tot incloent la simple inobservança.
6. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en el seu cas,
en les papereres situades a l'espai públic. Queda prohibit tirar a terra o dipositar a la via pública
recipients de begudes com ara llaunes, botelles, gots, o qualsevol altre objecte.
Article 41.Règim de sancions
El Règim sancionador aplicable a les conductes descrites en l'article precedent és l'establert en
el Titol VII del Decret Legislatiu 1/2003, de 1 d'abril, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei
sobre Drogodependències i Altres Trastorns Adictius o en el seu cas normativa autonòmica o
estatal que resulte vigent en cada moment
Sense perjuí de l'anterior i per aquelles conductes no contemplades en l'anterior normativa
s'aplicarà el següent règim:
1. La realització de les conductes descrites a l’apartat segon de l'article precedent serà
constitutiva d'una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 30 a 100 euros, tret que els fets
siguen constitutius d'una infracció més greu.
2.La realització de la conducta descrita en l’apartat 5 de l’article precedent serà constitutiva
d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 500 euros, tret que el fet constituïra una
infracció més greu.
3. Constitueix infracció greu, que es sancionarà amb multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta
prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a l’apartat 3 de l’article precedent.
Article 42.Intervencions específiques

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de les prohibicions,
així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques i els aliments intervinguts
podran ser destruïts immediatament per raons higiènic sanitàries.
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es practicaran les diligències necessàries per
comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 5 de l’article 40,
a l’objecte de procedir, també, a la seua denúncia.
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als
ciutadans i ciutadanes, els agents de l’autoritat, quan s'escaiga, podran acompanyar les persones en
estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents.
CAPÍTOL SETÈ:
COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT D’ALIMENTS, BEGUDES I ALTRES
PRODUCTES
Article 43.Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la protecció de
la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, a
més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial
en l’economia de mercat i els drets de consumidors i usuaris.
Article 44.Normes de conducta
1. Queda prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments, begudes
i altres productes, llevat de les autoritzacions específiques. En tot cas, la llicència o autorització
haurà de ser perfectament visible.
2. Queda prohibit col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb
accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat.
3. Es prohibeix la compra o l’adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes
procedents de la venda ambulant no autoritzada.
4. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de
qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixen,durant la seua celebració, les conductes

descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les
esmentades conductes el seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de
l'autoritat.
Article 45.El Règim sancionador aplicable a les conductes descrites en l'article precedent és l'establert en la
Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del comerç i superfícies comercials i normativa que la
desenvolupa.
Sense perjuí de l'anterior i per aquelles conductes no contemplades en l'anterior normativa el
següent règim
Règim de sancions
1. Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en els dos primers
apartats de l’article precedent són constitutives d’infracció lleu, que seran sancionades amb multa
de fins a 500 euros.
2. La conducta prohibida descrita en l’apartat 3 de l’article precedent és constitutiva d’infracció
lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 500 euros.
Article 46.Intervencions específiques
1.En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els materials o els
mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la
destinació que siga adient.
2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol pugen ser constitutives de delicte penal, els
agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici
de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes de l’article 85.2 d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL VUITÈ:
ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO AUTORITZATS. DEMANDA I CONSUM
D'AQUESTS.
Article 47.Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l’ús racional, ordenat i propi de les
vies i els espais públic, el dret de les persones a no ser molestades o pertorbades en l'exercici de

la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en el seu
cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de
consumidors i consumidores i usuaris i usuàries.

Article 48.Normes de conducta
1. Es prohibeix la realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l’espai públic.
Així mateix queda prohibit utilitzar els espais públics per realitzar activitats comercials, industrials,
agrícoles o ramaderes sense haver obtingut l’autorització pertinent, en aquest cas es tindran que
complir les condicions i els horaris establerts per tal de no causar molèsties als veïns.
2. Queda prohibit col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis
no autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat.
3. Es prohibeix la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els serveis no
autoritzats als quals es refereix aquest capítol. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser
perfectamente visible.
4. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de
qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes
descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les
conductes descrites els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de
l'autoritat.
Article 49Règim de sancions

1. Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades enels dos primers
apartats de l’article precedent seran constitutives d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de
fins a 500 euros.
2. La conducta prohibida tipificada en l’apartat 3 de l’article precedent és constitutiva
d’infracció lleu, sancionada amb multa de fins a 500 euros.
Article 50.Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i

intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions, i els materials o els
mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, els agents de l’autoritat els destruirà o els
donarà la destinació que siga adient.
2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguen ser constitutives de la infracció penal
d’estafa, tipificada als articles 248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, els agents de l’autoritat ho posaran
en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient
sancionador, en els termes de l’article 85.2 d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL NOVÈ:
ÚS IMPROPI DE L’ESPAI PÚBLIC
Article 51.Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús racional i ordenat
de l’espai públic i els seus elements, a més, si s’escau, de la salvaguarda de la salubritat, la
protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.
Article 52.Normes de conducta
1. Queda prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que
impedisca o dificulte la utilització o el gaudi per la resta d’usuaris.
2. No estan permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests
espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats, o en tendes de campanya, vehicles,
autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. No esta permès tampoc el
dormir de dia o de nit en aquests espais. Quan es tracte de persones en situació d'exclusió social,
s'estarà a allò que es preveu a l'article 54.2 d'aquesta Ordenança.
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
c) Rentar-se o banyar-se en les fonts, les sèquies o similars.
d) Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.
e) Realitzar activitats industrials, comercials, agrícoles o ramaderes i de qualsevol altre
tipus que produeixen molèsties com olors, sorolls, pols excessiva o altres efectes nocius o
perillosos. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.

f) Fer us de les instal·lacions municipals fora dels horaris establerts i sense la deguda
autorització.
g) Accedir a les diferents instal·lacions municipals de forma irregular.
h) Dipositar aliments en la via pública amb la finalitat d' alimentar animals abandonats.
3.
No estan permesos els següents usos impropis de les instal.lacions esportives i camp de
gespa artificial:
a) Tirar cap desperdici al terreny de joc com colilles, pipes, xiclets...
b) Menjar dintre del terreny de joc.
c) L' entrada d'animals a la instal.lació, excepte gossos lazarillo.
d) L'entrada de bicicletes, motos i ciclomotors a la instal.lació.
e) El consum de begudes alcohóliques, així com l'entrada de gots de vidre, botelles o similars.
f) Arrossegar porteries i objectes (carros de bebè, patinets...) que puguen desplaçar el
cautxú i/o fer malbé la fibra.
g) Jugar o realitzar activitats sense camiseta i/o el equipament necessari.
h) Utilitzar calçat brut i per tant, s'ha d' evitar el trànsit per zones arenoses.
i) Fumar en totes les instal.lacions esportives.
j) Accedir al terreny de joc persones que no siguen els esportites, entrenadors i
responsables de la instal.lació.
Article 53.Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en les lletres a), b), c), d), f), g) i h) de l' apartat 2,
i les de les lletres b), c), d), f), g), h) i j) de l' apartat 3, de l’article precedent son constitutives
d’infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 500 euros. Les sancions per conductes
descrites en les lletres f) i g) de l' apartat 2 de l' article precedent podran anar acompanyades de
inhabilitació del us de les instal·lacions fins a 30 dies.

2. Les conductes prohibides tipificades en la lletra e) de l’apartat 2, i en les lletres a), e), i) de
l' apartat 3, de l’article precedent són constitutives d’infracció greu, que seran sancionades amb
multa de 750,01 a 1.500 euros.
Article 54.Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats.
2. Els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguen procedents en
coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions públiques i, si ho
estimaren necessari per raons de salut, acompanyaran aquestes persones a l’establiment o servei
municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en allò que siga possible. En aquest cas
no s'imposarà la sanció prevista.
3. En els supòsits previstos a l'article 52.2 a) en relació amb caravanes i autocaravanes, els
serveis municipals i els agents de l'autoritat informaran dels llocs més propers habilitats per a
l'estacionament d'aquests vehicles.
4. Quan es tracte de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de
vehicle, descrita a l’apartat a) de l’article 52.2 de la present Ordenança, i la persona infractora no
acredite la residència legal en territori espanyol, l’agent ho comunicara a les autoritats superiors
per-que prenguen les mesures oportunes.
5. Quan es tracte de l'accés i us indegut de les instal·lacions municipals descrit als apartats f) i
g) de l’article 52.2 podran adoptar-se mesures de suspensió de l’us de les instal·lacions als
infractors.
CAPÍTOL DESÈ:
ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI URBÀ. DETERIORAMENT DE
L’ESPAI URBÀ
Article 55.Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeix l’ús racional de
l’espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat física de les
persones o el patrimoni municipal.

Article 56.Normes de conducta
1. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà
que generen situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns.
2. Queden prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les
seues instal·lacions o elements, siguen mobles o immobles, no derivats de les alteracions de la
seguretat ciutadana contemplades a l’apartat 1 anterior.
3. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de
qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixen, durant la seua celebració, les conductes
descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les
esmentades conductes els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de
l'autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguen d’ells, aquells seran
també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que ,
per la seua part, conste dol, culpa o negligència tot incloent la simple inobservança.
Article 57.Règim de sancions
1. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les conductes
descrites a l’apartat 1 de l’article precedent són constitutives d’infracció molt greu, i seran
sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
2. Sense perjudici de la legislació penal i local, els actes de deteriorament descrits a l’apartat 2
de l’article precedent són constitutius d’infracció greu, i es sancionaran amb multa de 750,01 a
1.500 euros.
Article 58.Intervencions específiques
1.En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
2.Tractant-se la persona infractora d’un menor, es practicaran les diligencies necessàries per
comprovar si concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 4 de l’article 56, a
l’objecte de procedir, també, a la seua denúncia.
CAPÍTOL ONZÉ:

ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Secció 1:
Zones naturals i espais verds.
Article 59.Fonaments de la regulació
És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels parcs i jardins, les plantacions i
els espais verds privats, així com garantir la seguretat de les persones i el manteniment de les
platges.
Subsecció 1.Platges
Article 60.Normes de conducta
1. La seguretat a les platges i especialment en les activitats en el mar, exigeixen l’observació de
les indicacions que es donen i el respecte de les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de
bany.
2. La bandera verda indica l’absència de perill, la qual cosa permet una activitat normal a la
platja. Amb bandera groga s’hauran d’extremar les precaucions a l’aigua. La bandera roja significa
la prohibició del bany.
3. Esta prohibit el bany en les zones senyalitzades en les quals no es permet el bany o el pas està
restringit.
4. També es prohibeix utilitzar sabó o altres elements d'higiene a les dutxes públiques o
llavapeus de les platges.
5. Amb la finalitat de facilitar la neteja de la platja, durant la temporada de bany no es permetrà
la instal.lació de para-sols o qualsevol tipus d' element que dificulte els treballs de neteja abans de
les nou del matí.
Article 61.Règim de Sancions
1. L'incompliment del que disposen els apartats primer a tercer de l'anterior article constituirà
una infracció greu i serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros

2. L'incompliment del que disposa l'apartat quart de l'anterior article serà una infracció lleu i
serà sancionada amb multa de fins a 500 euros.
Subsecció 1.Altres matèries
Article 62.Els establiments de venda de begudes i aliments no podran comportar molèsties acústiques als
veïns o veïnes o vianants i es regiran per la normativa aplicable al soroll d'activitats.
Article 63.-.
L'accés i la circulació de les motocicletes, automòbils i altres vehicles per zones peatonals, parcs
i jardins està prohibida i es regira pel codi de circulació, llevat dels vehicles autoritzats i dels
vehicles dels serveis municipals.
Article 64.La generació de sorolls i vibracions produïts per l'activitat directa de les persones, animals
domèstics i aparells domèstics o musicals en la via pública, espais públics i en l'interior dels
edificis haurà de mantindre's dins dels límits que exigeix la convivència veinal i la normativa
aplicable en matèria de protecció de la contaminació acústica.
Secció 2:
Contaminació acústica
Article 65.Fonaments de la regulació
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat física i a la
intimitat i inviolabilitat de la llar, d'acord amb allò que disposen els articles 15 i 18 de la
Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi ambient adequat i a la protecció
de la salut previstos als articles 43 i 45 del mateix text constitucional.
Subsecció 1.Actes als espais públics i interiors dels edificis que pertorben el descans i la tranquil·litat de
veïns o veïnes i vianants.
Article 66.Normes de conducta
1.-El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de pública concurrència,
als interiors dels edificis i habitatges, i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels
límits de la bona convivència ciutadana. En especial i llevat autorització municipal, està prohibit
pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant:

a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors.
b) Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest.
c) Sorolls produïts per activitats laborals entre les 22 i les 8 hores.
Article 67.Règim de sancions
El Règim sancionador aplicable a les conductes descrites en l'article precedent és l'establert
en el Títol V, capítol II de la Ley 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protecció contra la Contaminació Acústica.
Sense perjudici de la legislació penal i sectorial aplicable, per aquelles conductes no
contemplades en l'anterior normativa s'aplicara el següent règim sancionador:
a) els actes de contaminació acústica descrits a l’apartat 1 de l’article precedent són
constitutius d’infracció greu, i es sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
Article .-68
Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
2. Tractant-se la persona infractora d’un menor, es practicaran les diligencies necessàries per
comprovar si concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 4 de l’article 56, a
l’objecte de procedir, també, a la seua denúncia.
Subsecció 2.Actuacions musicals al carrer
Article 69.Per tal de poder realitzar actuacions musicals als espais publics s'haurà d'obtenir l'autorització
pertinent on constaran les normes a seguir pels organitzadors.

Article 70.Règim de sancions
El Règim sancionador aplicable a les conductes descrites en l'article precedent és l'establert en
el Títol V, capítol II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protecció contra la Contaminació Acústica.
Sense perjudici de la legislació penal i sectorial aplicable, per aquelles conductes no

contemplades en l'anterior normativa s'aplicara el següent règim sancionador:
a) L’incompliment de les normes de l’acte autoritzat són constitutives d’infracció greu, i es
sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
b) La realització d’actuacions no autoritzades seran considerades infracció molt greu , i es
sancionaran amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros
Article 71.Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat retiraran i
intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.
2. Tractant-se la persona infractora d’un menor, es practicaran les diligencies necessàries per
comprovar si concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l’apartat 4 de l’article 56, a
l’objecte de procedir, també, a la seua denúncia.
TÍTOL III:
DISPOSICIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES
D'APLICACIÓ
CAPÍTOL PRIMER.DISPOSICIONS GENERALS
Article 72.Funcions de la Policia Local en relació al compliment d’aquesta Ordenança
1. En la seva condició de policia administrativa, d’acord amb allò que disposa l'article 53 de la
Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat és l’encarregada de vetllar
pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, si s’escau, les conductes que siguen contràries
a la mateixa, i d’adoptar, en el seu cas, altres mesures d’aplicació.
2. En tot cas, l’Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i
col·laboració establerts a l’efecte, posarà tots els mitjans que estiguen al seu abast per tal
d’assegurar que l’actuació dels agents en el compliment d’aquesta Ordenança es faça amb la
màxima coordinació i eficàcia possible.
Article 73.Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1.Totes les persones que són a Bellreguard tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o els seus agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme a

l'espai públic.
2. A efectes de l’establert a l’apartat anterior, l’Ajuntament de Bellreguard posarà els mitjans
necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de col·laboració, qualsevol persona
puga posar en coneixement de les autoritats municipals els fets que hagen conegut que siguen
contraris a la convivència ciutadana o al civisme.
3. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors, tots els ciutadans i
ciutadanes tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims qualsevol situació
que detecten de risc o desempar d’un menor. Així mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que
tinguen coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix al centre escolar de manera
habitual, han de posar-ho en coneixement dels agents més pròxims o de l’autoritat competent, a
efectes que s’adopten les mesures pertinents.
Article 74.Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els àmbits de la
convivència i el civisme
1. Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos
a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels
funcionaris actuants en compliment de les seues funcions.
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d’inspecció,
control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixca a error de
manera explícita o implícita.
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats
municipals o els seus agents.
2. Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l’apartat anterior
són constitutives d’infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
Article 75.Elements probatoris dels agents de l'autoritat
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixen en aplicació d'aquesta Ordenança, els fets
constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a
l'efecte, sens perjudici d’altres proves que puguen aportar els interessats.

2. Als expedients sancionadors que s'instrueixen, i amb els requisits que corresponguen d'acord
amb la legislació vigent, es podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja siga en fotografia,
filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permeten acreditar els fets recollits a la denuncia
formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmares requerirà,
si s'escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el
principi de proporcionalitat.
Article 76.Denúncies ciutadanes
1. Sense perjudici de l'existència d'altres interessats a part del presumpte infractor, qualsevol
persona, en compliment de l'obligació prevista a l'article 73, 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.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, el
relat dels fets que pogueren constituir infracció, la data de la seua comissió i, quan siga possible, la
identificació dels les persones pressumptament responsables.
3. Quan la denúncia vaja acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment
sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciant la iniciació o no de l'esmentat
procediment i, en el seu cas, la resolució que calga.
4. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l’instructor podrà
declarar confidencials les dades personals del denunciant, tot garantint l’anonimat d’aquest en el
transcurs de la tramitació de l’expedient administratiu. Aquesta confidencialitat serà declarada
quan ho sol·licite el denunciant.
5. Quan el denunciant siga una persona estrangera, d’acord amb allò que estableix l’article 11
d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament podrà dur a terme les gestions oportunes davant les autoritats
competents per tal que a aquell se li reconeguen o atorguen els beneficis i els avantatges previstos
per a aquests casos en la legislació vigent en matèria d’estrangeria.
Article 77.Mesures de caràcter social
1. Quan el presumpte responsable de l’incompliment de l’Ordenança siga indigent o presente
altres mancances o necessitats d’assistència social o d'atenció mèdica especials o urgents, els
agents de l’autoritat que intervinguen l'informaran de la possibilitat d'acudir als serveis socials o
mèdics corresponents i del lloc concret on ho poden fer-ho.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i a l’únic objecte que la persona puga rebre
efectivament i com més aviat millor l'atenció social o mèdica requerida, els agents de l'autoritat o
altres serveis competents podran acompanyar-lo als esmentats serveis.

3. Així mateix, sempre que això siga possible, els serveis municipals intentaran contactar amb la
família de la persona afectada per informar-la de la situació i circumstàncies en la qual ha estat
trobada a l’espai públic.
4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que les mateixes
hagueren estat dutes a terme per agents de l'autoritat, aquests informaran als serveis municipals
corresponents, a fi que aquests adopten les mesures oportunes i, si s'escau, en facen el seguiment o,
en el seu cas, posen l'assumpte en coneixement de l'autoritat o administració competent.
Article 78.Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores siguen no residents al terme
municipal de Bellreguard
1. Les persones infractores no residents al terme municipal de Bellreguard que reconeguen la
seva responsabilitat podran fer efectives immediatament, d’acord amb allò que es preveu a l’article
83, les sancions de multa per l’import mínim que estiga establert en aquesta Ordenança. Quan
l’Ordenança no fixe l’import mínim de la sanció que corresponga, la rebaixa serà pel setanta-cinc
per cent del seu import màxim.
2. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Bellreguard hauran de
comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, als efectes de notificació, la seva
identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i l’adreça d’on s’estan allotjats al
poble. Els agents de l’autoritat podran comprovar en tot moment si la direcció proporcionada per la
persona infractora és la correcta. En el cas que aquesta identificació no fos possible o no fos
correcta la localització proporcionada, els agents de l'autoritat, a aquest objecte, podran requerir a
la persona infractora que els acompanye a dependències pròximes, en els termes i circumstàncies
previstos en l'articulat d'aquesta Ordenança.
3. Quan la persona infractora no acredite la seua residència habitual en territori espanyol,
l’agent que formule la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament efectiva la sanció, en
els termes previstos a l’apartat 1. Si la sanció no fos satisfeta, l’òrgan competent, mitjançant acord
motivat, adoptarà immediatament com a mesura cautelar l’ingrés en concepte de fiança del
setanta-cinc per cent del seu màxim. Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter
urgent a la direcció on aquella persona estiga allotjada a la ciutat o a la localitat corresponent.
4. En el cas que les persones denunciades no residents al terme municipal de Bellreguard siguen
estrangeres i no satisfacen la sanció en els termes descrits a l’apartat anterior, una vegada haja
finalitzat el procediment mitjançant resolució, es comunicarà a l'Ambaixada o Consolat
corresponent i a la Delegació del Govern la infracció, la identitat de la persona infractora i la
sanció que recaiga, als efectes oportuns.
5. L’Ajuntament proposarà a les autoritats competents aquelles modificacions de la normativa
vigent que tendeixen a facilitar i millorar l’efectivitat de les sancions que s’imposin als no residents
a la ciutat.

6. D’acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i 8.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, les actuacions en matèria de recaptació executiva dels
ingressos de dret públic procedent de les sancions previstes en la present Ordenança, i que s’hagen
d’efectuar fora del terme municipal de Bellreguard, es regiran pel Convenis subscrits amb altres
Administracions Públiques.
Article 79.Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors d'edat
1. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del
menor, 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
seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que
els afecten i a que les seues opinions siguen tingudes en compte.
2. Quan les persones infractores siguen menors, i amb la finalitat de protegir els drets del xiquet
o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions pecuniàries per
mesures correctores, com ara l’assistència a sessions formatiu, treballs per a la comunitat, o
qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter 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, es sol·licitarà l’opinió dels pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores, que serà vinculant.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables civils
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguen
d'ells.
4. Així mateix, en aquells casos en què es previnga 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, per la seua part, conste dol, culpa
o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica obligatòria
(educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de l'edat de sis anys fins a la
de setze.
6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d'edat transiten o
romanen en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la Policia Local sol·licitarà la
seua identificació, averiguarà quines són les circumstàncies i els motius pels quals no és al centre
d’ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al centre escolar on estiga inscrit, posant en tot cas
en coneixement dels seus pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores i de
l'autoritat educativa competent, que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari

escolar.
7. Sense perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es puguen acudir a
fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares o tutors i tutores o
guardadors i guardadores seran responsables de la permanència dels menors a la via pública i de la
no assistència d'aquests als centres educatius. En aquests casos, quan concorra culpa o negligència,
els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores incorreran en una infracció lleu, i
podran ser sancionats amb multa des de 100 fins a 500 euros, o en el seu cas acceptar les mesures
previstes a l'apartat 9 d'aquest article.
8. 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.
9. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores hauran d'assistir a les sessions
d'atenció individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s'imposen com a alternativa a la
sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que depenguen d'ells.
CAPÍTOL SEGON.RÈGIM SANCIONADOR
Article 80.Graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l’aplicació del
principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) La naturalesa dels béns o productes oferits al comerç ambulant no
autoritzat regulat al capítol setè del Títol II.
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una infracció
d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona
responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint
altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la
sanció no resulte més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes
infringides.

4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s’imposen sancions no pecuniàries, siguen
alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en
compte el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.
Article 81.Responsabilitat de les infraccions
En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes adreçades a
individualitzar la persona o persones infractores, no siga possible determinar el grau de participació
dels diversos subjectes que hagen intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà
solidària.
Article 82.Concurrència de sancions
1. 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.
2. 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 la
conducta de la que es tracte.
Article 83.Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de
les sancions de multa, amb una reducció de la sanció al seu import mínim si el pagament es fa
efectiu abans de l'inici del procediment sancionador. Quan l’Ordenança no fixe l’import mínim de
la sanció que corresponga, la rebaixa serà pel setanta-cinc per cent del seu import màxim.
2. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de
les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l'import de la sanció que aparega en
el plec de càrrecs o, en els casos de procediments abreujats, en la proposta de resolució. En els
procediments ordinaris, la reducció serà del vint per cent de l’import de la sanció que aparega en la
proposta de resolució.
3. El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la tancament del procediment,
sense perjudici de presentar els recursos procedents.
Article 84.Procediment sancionador

1. Quan es tracte d’infraccions lleus comeses per estrangers no residents que afecten a la
convivència ciutadana en els termes d’aquesta Ordenança, i sempre que no existisca un
procediment específic en la legislació sectorial aplicable, la denúncia de l’agent de l’autoritat
comportarà l’inici del procediment sancionador i serà notificada en l’acte a la persona denunciada.
En aquesta denúncia hi constaran els fets, les corresponents infraccions i sancions, la identitat de
l’instructor, l’autoritat sancionadora competent i la norma que li atribueix aquesta competència.
També la denúncia indicarà que en el termini de dos dies, formule, si s’escau, al·legacions i
plantege els mitjans de prova pertinents per a la seua defensa. Una vegada transcorregut el termini
de dos dies o practicada la prova corresponent, l’instructor elevarà l’expedient a l’òrgan competent
per resoldre en un termini màxim d’un dia i es notificarà a la persona infractora la sanció
corresponent.
2. El procediment sancionador serà el establert en la normativa bàsica estatal i en la legislació
sectorial aplicable, en el seu cas, per raó de la matèria.
3. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l’Administració de
l’Ajuntament continga una sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no siga de
competència municipal, l’Alcalde o Alcaldessa elevarà l’expedient a l’òrgan corresponent de
l’Administració que siga competent per imposar la sanció que es proposa, de conformitat amb la
legislació sectorial aplicable.
Article 85.Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança pogueren constituir infracció penal,
es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que corresponga els antecedents necessaris de
les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un
procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la
resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan siga ferma la resolució recaiguda
en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats
provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia
diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu sancionador abans
de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no recaiga pronunciament exprés al
respecte de les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que puga interposar el presumpte
infractor sobre l'establiment o vigència de les esmentades mesures provisionals.
Article 86.-

Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora general, sense
perjudici del que dispose la legislació sectorial.
CAPÍTOL TERCER.REPARACIÓ DE DANYS
Article 87.Reparació de danys
1. La imposició de les sancions que corresponguen per l'incompliment d'aquesta Ordenança no
exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
3.
Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan calga, l'Administració municipal
tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedisca.
CAPÍTOL QUART.MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA
Article 88.Mesures de policia administrativa directa
1.Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions
previstes en aquesta Ordenança, i, sense perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes
antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no respecten les normes a cessar en la
seua actitud o comportament, advertint-los que en cas de resistència poden incórrer en
responsabilitat criminal per desobediència.
2. Quan la infracció comesa provoque, a més d’una pertorbació de la convivència ciutadana i el
civisme, un deteriorament de l’espai públic es requerirà al seu causant a que procedisca a la seua
reparació, restauració o neteja immediates, quan siga possible.
3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a l’apartat 1
d’aquest article, quan siga el cas les persones infractores podran ser desallotjades, complint en tot
cas amb el principi de proporcionalitat.
4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l'autoritat
requeriran a la persona pressumptament responsable que s'identifique. De no aconseguir-se la
identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès una infracció, els agents de l'autoritat,
podran requerir-la perquè, a l’objecte d'iniciar l’expedient sancionador de la infracció comesa, els

acompanye a dependències pròximes que compten amb mitjans adequats per realitzar les
diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant la persona
infractora dels motius del requeriment d’acompanyament.
5. En tot cas, i al marge de la sanció que corresponga imposar per la infracció de les normes que
hagen originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat les conductes obstruccionistes
tipificades a les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 74 constitueixen una infracció independent,
sancionades d’acord amb l’apartat 2 de l’esmentat article 74, tret que el fet siga constitutiu de
responsabilitat criminal, en el qual cas es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.
Article 89.Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les mesures
provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la
comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que poguera imposar-se.
Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial
aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
2.Quan la Llei així ho prevenga, les mesures provisionals es podran adoptar també amb
anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador.
3.En matèria de mesures provisionals en els casos d’infraccions comeses per persones
estrangeres no residents en el territori espanyol, s’hauran de tenir en compte les disposicions
especials de procediment previstes a l’article 84 d’aquesta Ordenança.
Article 90.Comisos
1. A més dels supòsits en que així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els agents de
l'autoritat podran, en tot cas, comissar els paraments i el gènere objecte de la infracció o que
serviren, directa o indirectament, per a la comissió d’aquella, així com els diners, fruits o productes
obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia municipal mentre siga
necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, a manca d'aquest, mentre perduren les
circumstàncies que varen motivar el comís.
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l’han
determinat.
3. Si es tracta de béns fungibles, l’autoritat els destruirà o els donarà la destinació que siga
adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador competent per a la
resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que
el titular haja recuperat l'objecte es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a
entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.

CAPÍTOL SETÈ.MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA
Article 91.Multes de constrenyiment
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes de
constrinyiment, d'acord amb el que disposa la legislació sectorial.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única.Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança
es regiran, en allò que no perjudique a la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el
moment de cometre’s la infracció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única..Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Bellreguard
que contradiguen la present Ordenança.
DISPOSICIONS FINALS
Única.Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València
SEGON.
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest acord, per un període de
trenta dies, per mitjà d'edicte que ha de publicar-se en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província de València perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar
reclamacions, fent-se constar que en el cas que no se’n presente ninguna, l'acord inicial passarà
automàticament a definitiu arribat el moment.
7.
PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL PER ADOPTAR MESURES D'AJUDA
ALS CITRICULTORS AFECTATS PER LES GELADES I ALTRES ADVERSITATS.
Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de l' ajuntament per UNANIMITAT dels

presents, ACORDA :
PRIMER.
L'ajuntament insta a l'Administració General de l'Estat a establir una línia d'ajudes
similars a les establertes en el Reial Decret-Llei 1/2005, de 4 de febrer.
SEGON.
L'ajuntament insta a la Generalitat Valenciana a establir una línia d'ajudes similars
a les establertes en el Decret 22/2005, del Consell, de 4 de febrer.
TERCER.
L'ajuntament insta a la Generalitat Valenciana a establir una moratòria de dos
anys dels prèstecs concedits d' acord amb l'anterior Decret (modalitat Gelades 2005 tram ICO,
Gelades 2005 ICO Nou Termini i Gelades 2005 tram CAPA).
QUART.
L'ajuntament insta a l'Administració General de l'Estat a establir una reducció dels
mòduls i un increment de les despeses de difícil justificació, segons els casos, en l'IRPF, i una
condonació de sis mesos en les quotes de la Seguretat Social dels citricultors inclosos dins del
Règim Especial de la Seguretat Social de l'Agricultura.
CINQUÈ.
S'informe del resultat de la votació de la present moció a la Conselleria
d'Agricultura, al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i a LA UNIÓ de Llauradors i
Ramaders (C/Mar, 022 01 467003 València).
PUNT D'URGÈNCIA
MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTE EN REPRESENTACIÓ DE LA INCIATIVA CIVIL RUMB A GAZA.
El Ple de l' ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA :
1. Condemnar el bloqueig de Gaza i demanar el seu aixecament total, definitiu i immediat.
2. Recolzar políticament la Iniciativa Rumb a Gaza i l’organització de la II Flotilla de la
Llibertat, com una forma pacífica de cridar l’atenció de la comunitat internacional sobre el
conflicte del que és víctima el poble palestí.
3. Fer una crida a la població perquè continue recolzant les activitats reivindicatives de la
Iniciativa Rumb a Gaza, que tenen l’objectiu de posar fi a la vulneració reiterada dels Drets
Humans més fonamentals en els Territoris Palestins Ocupats.
8.
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part del secretari
es va donar compte de les següents resolucions:
DECRET
NÚM
131

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 07 D'ABRIL DE 2011 SOBRE AUTORITZACIÓ
PRORROGA DE COMISSIÓ DE SERVEIS

DECRET
NÚM
132

DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 08 D'ABRIL DE 2011 SOBRE PROJECTE DE
REPARCELACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ SECTOR 1 INDUSTRIAL DEL QUE ÉS
URBANITZADOR LA MERCANTIL VERNIPRENS SA. ESMENA DE DEFICIÈNCIES
INSTADES PEL REGISTRE DE LA PROPIETAT.

133

DECRET DE L'ALCALDIA DEL 8 D'ABRIL DE 2011 SOBRE APROVACIÓ DE
LIQUIDACIONS PELS SERVEIS PRESTATS PER L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL
DE BELLREGUARD. EXP 012/11

134

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 8 D'ABRIL DE 2011 SOBRE ATORGAMENT
LLICÈNCIA POSTERIOR OCUPACIÓ.

135

DECRET DE L'ALCALDIA DEL 8 D'ABRIL DE 2011 SOBRE APROVACIÓ DE
LIQUIDACIONS PEL SERVEI PRESTAT EN CONCEPTE DE MENJAR A DOMICILI.
EXP. 011/11

136

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2011, RESPECTE
LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2011

137

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2011 SOBRE JUSTIFICACIÓ
AVANÇAMENT DE CAIXA

138

RESOLUCIÓ ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
AVANÇAMENTS DE CAIXA.

139

RESOLUCIÓ ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
AVANÇAMENTS DE CAIXA.

140

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 12 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

141

DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 13 D'ABRIL DE 2011 SOBRE APROVACIÓ DE
LIQUIDACIONS EN CONCEPTE IMPOST VEHICLES. EXP. 013/11

142

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 15 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

143

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DATA 15/04/11 SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

144

DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19 D'ABRIL DE 2011, TANCAMENT DEL SOLARS
UBICATS A LA UNITAT D'EXECUCIÓ CENTRE-SUD. Expedient: ORDRE
D’EXECUCIÓ: TANCAMENT SOLAR

145

DECRET D’ALCALDIA DE DATA 20 D'ABRIL DE 2011, TANCA ACCÉS PERÍMETRE
SEGURETAT TRANSFORMADOR CARRER MESTRE BURGUETE Nº 23. Expedient:
ORDRE D’EXECUCIÓ: TANCAMENT ACCÉS PERÍMETRE DE TRANSFORMADOR

146

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DATA 20/04/11 SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

147

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 23 D'ABRIL DE 2011, RESPECTE
LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2011

148

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 23 D'ABRIL DE 2011, RESPECTE
LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2011

DECRET
NÚM
149

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 23 D'ABRIL DE 2011, RESPECTE
LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2011

150

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 26 D'ABRIL DE 2011, RESPECTE
LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2011

151

DECRET DE L'ALCALDIA DEL 26 D'ABRIL DE 2011 SOBRE APROVACIÓ PADRONS
FISCALS PRIMER PERÍODE DE RECAPTACIÓ VOLUNTARI 2011.

152

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 26 D'ABRIL DE 2011 SOBRE NOMENAMENT
SECRETARI ACCIDENTAL DEL JUTJAT DE PAU DE BELLREGUARD.

153

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DATA 26 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
ASSIGNACIÓ GRATIFICACIONS

154

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DATA 28 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
APROVACIÓ NÓMINES

155

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 28 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

156

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 29 D'ABRIL DE 2011 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

157

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DATA 29/04/11 SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

158

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 03 DE MAIG DE 2011 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

159

DECRET D’ALCALDIA DE DATA 03 DE MAIG DE 2011, NETEJA DEL SOLAR UBICAT
AL C/ AZORIN I L'AVINGUDA L'ALQUERIETA.

160

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 3 DE MAIG DE 2011, RESPECTE A
SOL.LICITUDS D'INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.

161

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DATA 05/05/2011 SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

9.

PROPOSTES I QÜESTIONS.
L'ALCALDE

Pere Cremades Simó

EL SECRETARI.

Eliseo Lledó Durà

LES

