
 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL  DE NETEJA VIÀRIA 
 
 
 

TITOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Objecte: 
 
 La present ordenança regularà el servici de neteja viària en tots els espais públics del 
terme municipal. 
 
 El servici de neteja viària es prestarà per l'Ajuntament, bé directament amb els seus 
propis mitjans o a través de les formes de gestió indirecta que regule la legislació vigent. 
  
 Totes les operacions de neteja previstes en la present ordenança es realitzaran sempre 
procurant no causar molèsties als ciutadans, els que, per la seua banda, es troben obligats a 
facilitar-les i a no entorpir-les. 
 
 
Article 2.- Habilitació legal 
 
 La present Ordenança té la seua cobertura legal de conformitat amb allò que s'ha 
establit en articles 2 i 25.2,l) i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, per a 
regular el servici públic obligatori de neteja viària. 
 
 

TITOL II 
 

DE LA NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
Article 3.- De  la neteja en carrers i espais de domini particular 
 
 1. La neteja en carrers privats o particulars obertes al trànsit públic, així com els 
passatges, passos interiors i passos d'accés als mateixos, patis d'illes o qualssevol altres zones 
comunes, es realitzaran pels seus propietaris, ja ho siguen a títol individual o formant part de 
comunitats de veïns. 
 2. Els propietaris de jardins, espais privats, marquesines, reixats, portals i la resta de 
llocs d'aprofitament privat que siguen visibles des de la via pública, cuidaran de la neteja dels 
mateixos, amb ple respecte al que disposa l'apartat primer, de l'article 9 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de sòl, així com de 
l'article 206 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
 
 3. Els residus resultants de les labors de neteja seran depositats en els contenidors 
disposats en les vies públiques per a l'arreplega dels residus sòlids urbans, sempre en bosses 
perfectament tancades. 
 
 
Article 4.- De la neteja de solars 
 



 

 

La neteja de solars i de parcel·les serà de competència exclusiva dels seus propietaris, 
tot això sense perjuí del que disposa la normativa urbanística sobre l'obligació de tanca i 
conservació d'estos terrenys, amb la sol·licitud prèvia i obtenció de la preceptiva llicència. 
 
 
Article 5.- De la neteja d'aparadors i establiments comercials 
 

Els titulars d'establiments comercials, mercantils, industrials o altres d'anàloga naturalesa, 
vindran obligats a mantindre en les degudes condicions de neteja els seus aparadors, portes, 
tendals o cortines, rètols, etc. 

En el desenrotllament de les tasques necessàries de neteja hauran de procurar no 
perjudicar el pas de vianants, així com el dret de trànsit i lliure deambulació. 

Quan els propietaris d'estos locals realitzen operacions comercials que, per qualsevol 
circumstància, afecten les voreres, cuidaran que les mateixes romanguen sempre netes i lliures 
d'obstacles que pogueren generar danys i/ o perjuís als vianants o a tercers. 
 
 
Article 6.- De la neteja en les activitats comercials exercides en la via pública  
 

Els que estiguen al capdavant de parades o quioscos de venda autoritzats en vies públiques 
o en mercats ambulants autoritzats, estaran obligats a conservar l'espai en què desenrotllen la 
seua comesa, i les proximitats del mateix, en perfecte estat durant la venda, i cuidar que, una 
vegada finalitzada esta, les superfícies mencionades queden netes. 
 

La mateixa obligació incumbix als amos de bars, cafeteries i la resta d'activitats 
relacionades amb espectacles públics, quant a la superfície de via pública que s'ocupe amb 
taules i cadires o vetladors, no només mentres romanga oberta l'activitat, sinó també al 
tancament de l'establiment, devent, en estos casos, deixar la superfície ocupada en perfecte 
estat de neteja, tal com determina l'ordenança municipal de neteja viària. 
 

La mateixa obligació incumbirà als titulars de concessions públiques que permeten la 
utilització d'espais municipals, els que hauran de mantindre en perfecte estat no sols els dits 
espais sinó els vials i zones d'aparcament públic que pogueren utilitzar en ocasió de l'execució 
de l'activitat concessional autoritzada. 
 
 
Article 7.- De la neteja en les operacions de càrrega i descàrrega 
 
 Les operacions de càrrega i descàrrega es practicaran en la forma i amb els requisits 
establits en la vigent ordenança reguladora del trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 
 

Els titulars dels establiments enfront dels que es realitzen estes operacions hauran de 
procedir, totes les vegades que siga precís, al llavat complementari de les voreres i calçades per 
a mantindre la via pública en degudes condicions de neteja. 
 
 
Article 8.- De la neteja de les vies públiques a conseqüència d'obres menors o 
d'escassa entitat 

 



 

 

Qualsevol tipus d'obra que es realitze en la via pública requerirà dels seus promotors, i 
això amb absoluta independència d'obtindre llicència municipal d'obres, que es duguen a terme 
totes les tasques de neteja que resulten necessàries per al manteniment de les vies públiques en 
perfecte estat. Esta responsabilitat del promotor s'estén de forma solidària al constructor i tot 
això sense la responsabilitat solidària dels agents intervinents en el procés de construcció de 
l'obra que utilitze la via pública, en les condicions que resulten autoritzades, d'impedir que 
l'execució de les dites tasques cause danys i perjuís a tercers. 

Les persones o entitats que realitzen xicotetes obres en la via pública amb motiu de 
canalitzacions, tapat d'elles, etcètera, han de retirar les sobrants i runes dins de les 48 hores 
següents a la terminació de les obres, deixant-se , entre tant, degudament arreplegat, de manera 
que en cap cas entorpisquen la circulació de vehicles i vianants. Transcorregut el dit termini 
sense haver sigut retirats, l'Ajuntament, procedirà a la seua retirada i transport, passant-se el 
càrrec que corresponga a l'interessat, independentment de la sanció a què haguera lloc. 

 

Les runes que resulten de les obres menors o d'escàs volum no podran abandonar-se en 
via pública. Deuran o bé gestionar-se a través d'un gestor de residus inerts o depositar-se en 
l'Ecoparc municipal, sempre complint la normativa especifica de l'ús de l'ecoparc quant a 
quantitats diàries, i amb l'obligació de mostrar l'oportuna llicència d'obra menor a l'operador de 
l'ecoparc. 

 

Article 9.- De la neteja de les vies públiques com a conseqüència d'obres que 
generen un major volum de runes o altres residus. Contenidors  

 

1. Les runes o rebutjos procedents d'obres o derrocaments, així com les terres 
procedents de buidatge o moviments de terra, on es produïsquen quantitats de residus majors a 
què tinguen cabuda en deu sacs, hauran d'eliminar-se amb mitjans propis dels promotors, 
havent d'utilitzar per al seu emmagatzemament en les vies públiques contenidors adequats. 
Esta responsabilitat del promotor s'estén de forma solidària al constructor, i això amb absoluta 
independència d'obtindre llicència municipal d'obres. 

En el cas d'obres de derrocament d'edificacions, hauran d'adoptar-se les mesures necessàries 
per a la producció de pols. 

2. Tots els agents intervinents en el procés d'execució d'estes obres cuidaran davall la 
seua responsabilitat que no es generen situacions susceptibles de provocar danys i perjuís a 
tercers. 

3.- Els contenidors de runes, materials i residu que se situen en les vies públiques, 
hauran de comptar amb l'oportuna autorització municipal d'ocupació de via pública i complir 
totes les normes disposades en l'ordenança municipal d'ocupació de via pública. 

L'usuari del contenidor, o si no n'hi ha l'empresa propietari dels mateixos, vetlaran per 
l'estat de neteja en la contornada dels contenidors sitis en les vies públiques. 

L'ús de contenidors d'obra en les vies públiques es regirà per les següents condicions de 
compliment obligatori: 

- No podran abocar-se en ells residu perillosos ni susceptibles de putrefacció ni de 
produir males olors. 

- En el seu ompliment, no se sobrepassarà el seu límit geomètric, quedant coberts per 
una lona o un altre sistema anàleg, quan s'interrompen les labors d'ompliment continu. 



 

 

- L'abocament de materials al contenidor es realitzarà per mitjà de tubs, si l'altura des 
de la que s'aboca és superior a 2.5m. 

- Els contenidors hauran de ser substituïts per altres buits quan l'ompliment abast el 
seu límit geomètric. 

 

Article 10.- Dels vehicles de transport i repartiment 

 

1. Els vehicles de transport de terres, runes, matèries polsegoses o qualssevol altres de 
semblant naturalesa, cartons, papers, etc, hauran de condicionar la càrrega de manera 
que eviten la seua caiguda a la via o camins públics, adoptant per a això les mesures que 
foren necessàries, i a més cobrint-la amb un tendal o malla. 

2. Els vehicles que s'empren en obres d'excavació, construcció d'edificis, transport de 
terres o altres de similars, hauran d'eixir de l'obra, lloc de càrrega o de treball, amb el 
sistema de rodament perfectament net de manera que s'evite la caiguda de fang i el 
despreniment de pols en les vies o camins públics. 

3. Els vehicles de repartiment, com ara formigoneres, cisternes, contenidors, repartidors 
de beguda, etc, condicionaran la càrrega de manera que evite la seua caiguda cobrint la 
mateixa. Hauran d'evitar en tot moment que la dita càrrega embrute la via pública.  

En cas d'accident, bolcada o una altra circumstància que produïsca la caiguda o el 
vessament de la càrrega en la via pública, i la neteja de la qual no puga realitzar-se en 
eixe moment pel causant de l'abocament, vindran obligats els respectius conductors a 
notificar-ho a la policia local amb la màxima urgència i el mitjà més ràpid al seu abast. 
En tot cas seran responsables dels danys que causen a tercers per tal motiu, així com els 
gastos de neteja en el cas que l'ajuntament haja de procedir per mitjans propis a 
realitzar-ho. De la mateixa manera queda prohibit embrutar la calçada amb restes d'olis 
i combustibles dels vehicles. Els propietaris respondran dels danys així com dels gastos 
de neteja en cas de no realitzar-ho per si mateixos tal com s'establix en este apartat.  

4. De les infraccions que es pogueren cometre per inobservança del que preveu el 
present article serà responsable l'empresa propietària dels vehicles. En el cas de 
vehicles a què es referix l'apartat segon d'este article, la responsabilitat s'estén de forma 
solidària al promotor, al constructor o al titular de la instal·lació des de la que els 
vehicles tinguen eixida a la via o camí públic. 

5. Així mateix, l'Ajuntament podrà decretar mesures especifiques per a aquelles 
activitats que generen pols i que puguen ser causants que les vies públiques pròximes a 
la dita activitat s'embruten amb major freqüència, com per exemple l'obligació de 
realitzar la neteja de les dites vies amb maquinaria pròpia de l'activitat, neteges de 
carrers, o l'obligació de disposar d'eficients mesures correctores ubicades o instal·lades 
a l'eixida de la dita activitat que faça que el camió de transport isca de la mateixa amb 
les rodes completament netes de pols i fang.  

 

Article 11.- De la neteja de restes i excrements d'animals 

 

Deposicions en via pública.- 

Per raons de salubritat pública i molèsties als ciutadans, queda prohibit que els animals 
defequen o realitzen deposicions en els jardins públics, zones verdes i de recreació, zones 



 

 

terroses i escocells, així com en els altres elements de la via pública destinats al pas, estada o 
escampament dels ciutadans. En el cas que l'animal defeque o realitze deposicions en llocs 
públics, el tenidor de l'animal està obligat, de forma immediata, a netejar la deposició, retirant 
els excrements i depositar-los, en bosses impermeables, perfectament tancades, en papereres i 
altres elements de contenció més pròxims que expressament s'indiquen pels servicis 
municipals. 

En tot cas, el tenidor i acompanyant de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els 
excrements, havent de netejar inclús la part de la via publica que haja pogut resultar afectada. 

De l'incompliment del que assenyala anteriorment, seran responsables les persones que 
conduïsquen els gossos i, solidàriament, els propietaris dels mateixos. 

Esta ordenança s'aplicarà de la mateixa manera a un altre tipus d'animals que amb les seues 
deposicions puguen embrutar la via pública. 

Els clubs i associacions que organitzen esdeveniments amb animals en els termes establits per 
la Llei 4/2003, i que hagueren de circular per la via pública, adoptaran les mesures necessàries 
per a no embrutar-la, sent, en tot cas, responsables subsidiaris de les obligacions que li 
corresponguen al propietari o tenidor de l'animal de mantindre neta la via pública. 

 

 

TÍTOL III 

DE LES PROHIBICIONS 

 

Article 12.-  

 

Es prohibix tirar o depositar residus, desperdicis, embalatges, fems i materials de 
qualsevol tipus en les vies públiques o privades, en les seues voreres, solars o parcel·les, en 
finques tancades o sense tancar, havent d'utilitzar-se sempre els contenidors, papereres o llocs 
específicament designats per l'Ajuntament de Riba-roja del Túria per a estos fins, i en les hores 
estipulades per a això. 

Queda prohibit depositar en els espais públics mobles, efectes i tot tipus d'objectes 
semblants perquè siguen arreplegats pels camions destinats a l'arreplega de residus sòlids 
urbans. Les persones que desitgen desprendre's d'estos elements hauran de seguir les normes 
estipulades pels servicis municipals referents a l'arreplega domiciliària d'efectes i mobles o 
utilitzar l'ecoparc municipal havent de traslladar ells mateixos els objectes dels desitgen desfer-
se.  

Queda prohibit depositar en via pública restes de poda que superen els paràmetres i condicions 
establits per l'Ajuntament. 

Igualment queda prohibit no respectar els dies d'arreplega establits pels servicis municipals. Les 
normes de poda seran aprovades directament per resolució d'alcaldia.  

En cas de podes excepcionals s'haurà d'utilitzar el servici d'Ecoparc, respectant els límits 
impostos en el dit establiment referent a Quilos per habitant, o contractar a una empresa 
gestora dels dits residus. 

 

Article 13.- 



 

 

 

Queda prohibit tirar en domini públic corfes, papers o qualsevol altre deixalla de la 
naturalesa que fóra. Estos desperdicis hauran de ser depositats obligatòriament en les 
papereres instal·lades en les vies públiques, que seran receptores d'estos desperdicis i només 
d'ells, quedant prohibit per tant, depositar en les mateixes qualsevol altre tipus de residus  

 

Article 14.- 

 

Es prohibix utilitzar la via, camins de titularitat pública o espais públics per a tallar 
llenya, fer foc, llavar objectes, cotxes, roba, tirar aigües, reparar vehicles i en general qualsevol 
operació que puga embrutar els carrers o produir pols en les mateixes. 

Així mateix queda prohibit cremar restes de poda dins de parcel·les construïdes o solars dins de 
la zona urbana, en la resta de zones serà necessària l'oportuna autorització de crema de resta de 
poda agrícola. 

 

Article 15.- 

 

Es prohibix espolsar estores, roba o qualsevol objecte sobre la via i les seues voreres des 
dels balcons o finestres. 

Es prohibix estendre roba en els balcons o finestres orientes a la via pública. 

Es prohibix tirar aigua des de balcons i finestres, així com el goteig d'aigua des 
d'aparells d'aire condicionat. 

Es prohibix banyar-se en les fonts públiques. 

  

Article 16.- 

 

Es prohibix escopir, orinar o defecar en les vies i camins de titularitat pública, així com 
en els espais públics o privats. 

 

Article 17.-  

 

Queda prohibit l'abocament en la via pública, inclús en la xarxa de sanejament, de 
qualsevol tipus de residu líquid, sòlid o solidificable, llevat que esta es realitze per labors de 
neteja tant dels particulars com dels servicis públics municipals. 

 

Article 18.- 

 

Queda prohibit l'abandó d'animals morts en la via pública. 

 



 

 

Article 19.-  

 

El reg de plantes col·locades en balcons i terrasses es realitzarà de forma tal que l'aigua 
no aboque a la via pública, quedant totalment prohibit realitzar estes tasques entre les 8.00h i 
les 22.00h. 

 

Article 20.-  

 

Queda prohibida la manipulació o selecció de residus depositats en papereres, 
contenidors per a l'arreplega de residus urbans o per a runes i la resta de restes d'obres. 

 

 

TITOL IV  

 DELS CARTELLS PUBLICITARIS I LES PINTADES 

 

Article 21.- De la col·locació de cartells, adhesius, fullets i demes 

 

Queda en tot cas prohibit el llançament de propaganda gràfica en la via pública el seu com ara 
cartells, fullets o fulls solts.  

No s'autoritzaran en cap cas, aquelles activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o 
contingut siguen contràries a les lleis. 

Es prohibix la col·locació de cartells o adhesius en els fanals, senyals de ciruculació, 
marquesines d'autobús i resta de mobiliari urbans, així com en fatxades d'edificis públics i/o 
privats, excepte expressa autorització municipal. 

De totes les sancions serà responsable l'anunciant.  

 

Es prohibix en tot cas les activitats publicitàries de qualsevol classe en els llocs següents: 

a) En la zona de protecció de l'entorn BIC, excepte l'activitat publicitària, que amb 
caràcter restringit i excepcional s'autoritze, amb un informe previ favorable dels servicis 
tècnics competents. 

S'entén com a zona de protecció de l'entorn BIC, la zona a este efecte delimitada en la 
Resolució Declarativa de la seua existència, que amb caràcter merament informatiu 
afecta les zones següents: Àmbit delimitat pels carrers Mercat, Nord, Límit casc amb el 
Riu Túria, Barranc dels Moros fins Camí València i fins carrer Mercat 

b) Sobre o des dels temples, cementeris, estàtues, monuments, fonts, edificis, arbratge, 
plantes, jardins públics, mobiliari urbà i recintes annexos destinats pel planejament 
urbanístic per a equipaments, dotacions i servicis públics, llevat que, amb caràcter 
restringit, s'autoritzen amb un informe previ favorable dels servicis tècnics competents i 
que tinguen com a objecte la col·locació de rètols que pretenguen difondre el caràcter 
dels mateixos. 

 



 

 

Article 22.- De les pintades  

 

Es prohibix qualsevol classe de pintada i inscripcions en la via pública, tant sobre els seus 
elements estructurals, calçada, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs, parets d'edificis, 
fatxades, estàtues, monuments i qualsevol element extern de la ciutat, així com cabines, 
contenidors, quioscos, reixes, papereres, fanals, semàfors, etc.. 

Queden exceptuades de la prohibició anterior: 

- Les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre tanques dels solars, 
tancaments d'obres, parets mitgeres vistes i elements amb caràcter provisional, sempre 
que el propietari dels mateixos haguera obtingut autorització municipal. 

- La situació que respecte d'això autoritzen les disposicions municipals o l'autoritat 
competent. 

 

Article 23.- De les actuacions municipals 

1. Quan un immoble haja sigut objecte de pintades o apegat de cartells, la seua neteja 
correspon al seu propietari, qui podrà imputar a l'empresa anunciadora o persona 
responsable de les pintades el cost de les corresponents factures de neteja o 
condicionament, al marge de les sancions establides en la present ordenança. 

2. En el cas que el propietari de l'immoble sobre el qual s'haja fixat els cartells o realitzat les 
pintades no duguera a terme les tasques de neteja l'ajuntament les portarà a efecte, 
repercutint els gastos de tal actuació al propietari de l'immoble, sense perjuí del dret de 
repetició que assistix al propietari contra el causant si fóra persona distinta.  

L'actuació de l'ajuntament es produirà tant d'ofici com a sol·licitud de particular i això en 
els termes que preveu la Llei 30/92 de procediment administratiu comú. 

La responsabilitat de naturalesa administrativa s'entén sense perjuí de què poguera exigir-
se en via penal o civil.  

3. Intervenció immediata: L'Ajuntament de Riba-roja del Túria podrà actuar d'ofici, i de 
forma imminent a la seua aparició, en la neteja de pintades o en la col·locació de cartells 
quan estos ocasionen un deteriorament estètic de l'entorn, o continguen missatges obscens, 
xenòfobs, o que puguen ferir la sensibilitat dels habitants de Riba-roja del Túria o atempten 
contra el dret a l'honor, sense perjuí de repetir els gastos de la seua neteja als propietari dels 
immobles.  

 
 

TÍTOL V 

Del règim jurídic sobre  

INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Article 24.- De la potestat sancionadora 

 

La potestat sancionadora s'exercirà en virtut d'allò que s'ha disposat en article 21.1n) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, i d'acord amb allò que s'ha regulat en el 



 

 

títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, desenrotllada pel RD 1398/1993, de 4 d'agost, pel que 
s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la Potestat Sancionadora. 

La imposició de qualsevol sanció per la comissió de qualsevol de les infraccions 
tipificades en esta ordenança, requerirà de la tramitació de l'oportú procediment sancionador, 
que es tramitarà de forma simplificada en el cas de les infraccions lleus, i que podrà ser iniciat 
d'ofici o per denúncia d'un particular, en els termes previstos a este efecte en la Llei 30/92 de 
procediment administratiu. 

 

Article 25.- De l'òrgan competent per a sancionar 

 

Les sancions per la comissió d'infraccions previstes en la present ordenança correspon 
imposar-les a l'alcalde, sense perjuí de les facultats de delegació que a este corresponen. 

  

Article 26.- Dels actes sancionables  

 

A l'efecte de la classificació de les infraccions, tindran la consideració d'actes 
independents sancionables, cada actuació en el temps i en l'espai que resulte contrària al que 
disposa esta ordenança, sent imputables les infraccions a les persones físiques o jurídiques que 
resulten responsables dels actes o omissions que contravinguen la mateixa. 

 

Article 27.- De les infraccions 

 

1. Es consideren infraccions administratives, en relació amb les matèries que regula la 
present ordenança, els actes o omissions que contravinguen el que establixen les 
normes que integren el seu contingut.  

2. Les infraccions tipificades en la present ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus:  

 

2.1- Són infraccions lleus: 

a) La no retirada en les zones públiques dels excrements d'animals. 

b) Tirar desperdicis en les vies públiques, com ara corfes, papers o semblants. 

c) Utilitzar la via pública per a tallar llenya, fer foc, llavar objectes, cotxes, roba, 
tirar aigües, reparar vehicles o realitzar qualssevol de les accions previstes en 
l'article 14 d'este text 

d) Espolsar roba o estores en la via pública o sobre la mateixa des de balcons, 
finestres o terrasses, fora de les hores permesa en la present ordenança. 

e) Estendre roba en els balcons o finestres orientes a la via pública 

f) Escopir, orinar o defecar en les vies públiques 

g) Banyar-se en les fonts públiques 



 

 

h) El reg de plantes col·locades en balcons, finestres o terrasses fora de les hores 
previstes en esta ordenança, i encara que, emportant-se a efecte en estes hores 
es realitze sense l'adopció de les degudes precaucions perquè l'aigua no 
s'aboque a la via pública 

 

2.2.- Són infraccions greus: 

i) La falta de neteja en els carrers particulars o altres espais del mateix caràcter, 
previst en l'art. 3 d'esta ordenança. 

j) La falta de neteja dels solars i parcel·les i això sense perjuí de les infraccions 
previstes en la LUV i en la LS estatal.  

k) L'incompliment de les operacions de neteja imposades als titulars 
d'establiments comercials, quioscos, café i establiments anàlegs. 

l) No mantindre en permanent estat de neteja les diferents parts dels immobles 
que donen a la via pública 

m) No realitzar les operacions de neteja necessàries després de la càrrega i 
descàrrega de vehicle. 

n) No netejar les vies públiques en les zones d'accés i eixida de les obres. 

o) Incomplir les obligacions imposades en relació amb els contenidors d'obres, 
excepte les tipificades com a infraccions greus. Així com l'incompliment del que 
preveu l'article 8 referent a obres menors. 

p) L'emmagatzemament de materials de construcció en les vies públiques fora 
de les tanques protectores de les obres. 

q) La no adopció de les mesures necessàries per a evitar l'excessiva producció 
de pols en els casos de derrocaments d'edificacions. 

r) Depositar en via públiques restes de poda en nombre més gran del permés, 
sense adoptar les condicions establides per la Regidoria competent o sense 
respectar els dies habilitats per a fer-ho. 

 

2.2. Són infraccions molt greus: 

 

a) El depòsit en via pública de sacs de runes sense utilitzar l'oportú contenidor 
d'obres que ha de comptar amb llicència municipal 

b) La no substitució de contenidors d'obres per altres buits quan estos 
aconseguixen el seu límit geomètric. 

c) L'abocament en via pública de qualsevol tipus de residu líquid, sòlid o 
solidificable. 

d) L'abandó d'animals morts en les vies públiques 

e) L'incompliment de les obligacions de neteja dels vehicles de transport i 
repartiment previstes en l'article 10 de la present ordenança. 

f) Depositar, tirar o abandonar en les vies públiques, camins rurals i propietats 
privades limítrofs amb les dites vies, residus, fems, embalatges, runes, efectes i 
tot tipus d'objectes semblants. 



 

 

 

Article 28.- De les sancions 

 

Les infraccions a què es referix l'article anterior podran lloc a la imposició de les 
sancions següents: 

- Per infraccions lleus: multa de fins a 90€ 

- Per infraccions greus: multa de 90,01€ fins a 180€ 

- Per infraccions molt greus: multa de 180,01€ fins a 300€ 

 

Article 29.- De la graduació de les sancions 

 

Per a graduar la quantia i l'abast de les sancions caldrà ajustar-se a la naturalesa de la 
infracció, la intencionalitat o reiteració del seu autor, la naturalesa dels perjuís causats, els 
interessos i riscos per a la salut, els possibles danys al medi ambient i qualsevol altres aspectes 
que puguen considerar-se com a circumstàncies atenuants o agreujants de la responsabilitat 
administrativa de l'autor de les mateixes.  

En tot cas, es graduaran en el major grau totes aquelles infraccions comeses dins de la 
delimitació del parc Natural del Túria.  

 

Article 30.- De la prescripció d'infraccions i sancions 

 

Les infraccions previstes en la present ordenança prescriuen, les lleus als sis mesos, les 
greus a l'any i les molt greus als dos anys. 

Les sancions per la comissió d'infraccions prescriuen, les sancions per infraccions lleus 
a l'any, les sancions per infraccions greus a l'any i les sancions per infraccions molt greus als 
tres anys. 

 

Article 31.- De la reparació del dany 

 

Amb independència de la imposició de la sanció que procedisca, sempre deurà el 
causant del dany, procedir a la seua reparació, per mitjà de la reposició al seu estat originari de 
la situació alterada per la seua actuació, si això fóra viable en condicions normals. 

 

Article 32. Circumstàncies concurrents. 

 

1. Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat dels culpables d'una infracció tipificada 
en esta Ordenança: 

 



 

 

1) L'haver-se prevalgut, per a cometre-la, de la titularitat d'un ofici o càrrec públic, llevat que el 
fet constitutiu de la infracció haja sigut realitzat precisament en l'exercici del deure funcional 
propi del càrrec o ofici.  

 

2) La utilització de violència o qualsevol altre tipus de coacció sobre l'autoritat o funcionari 
públic encarregat del compliment de la legalitat conculcada. 

 

3) L'haver-la comés alterant els supòsits de fet que presumptament legitimaren l'actuació, o per 
mitjà de falsificació dels documents en què s'acreditara el fonament legal de l'actuació.  

 

4) El realitzar-la aprofitant-se o explotant en benefici seu una greu necessitat pública o del 
particular o particulars que resultaren perjudicats. 

 

5) La reiteració i la reincidència.  

 

2. Són circumstàncies la concurrència de la qual atenua la responsabilitat dels culpables d'una 
infracció urbanística:  

 

1) El no haver tingut intenció de causar un dany tan greu als interessos públics o privats afectats 
pel fet il·legal.  

 

2) L'haver procedit el culpable a reparar o disminuir el dany causat abans de la iniciació de les 
actuacions sancionadores.  

 

3. Són circumstàncies que, segons cada cas, poden atenuar o agreujar la responsabilitat: 

 

1) El major o menor coneixement tècnic dels detalls de l'actuació, d'acord amb la professió o 
activitat habitual del culpable.  

 

2) El major o menor benefici obtingut de la infracció o, si és el cas, l'haver-la realitzat sense 
consideració cap al possible benefici econòmic que de la mateixa es derivara 

 

Article 33.- 

 

1. En el cas que, en aplicació dels preceptes de la present ordenança, s'instruïra expedient 
sancionador per dos o més infraccions tipificades entre les que existisca connexió de causa a 
efecte, s'imposarà una sola sanció i serà la corresponent a les actuacions que suposen el resultat 
final perseguit, en la seua quantia màxima.  

 



 

 

2. En els altres casos, als responsables de dos o més infraccions tipificades en esta ordenança, 
se'ls imposaran les multes corresponents a cada una de les diverses infraccions comeses. 

 

Article 34.- 

 

Finalitzat el termini determinat per l'Ajuntament perquè l'interessat duga a terme les 
actuacions de reposició de les coses a l'estat anterior a la comissió de la infracció, si les dites 
actuacions no s'hagueren dut a terme, l'Ajuntament optarà, en el termini màxim d'un mes, entre 
l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini per a la realització de les actuacions 
precises per l'inculpat. L'incompliment d'este nou termini se sancionarà amb la multa que 
corresponga a la infracció originària, imposada en el seu grau màxim, i a l'obertura del període 
d'un mes perquè l'Administració opte per concedir nou termini d'execució per l'interessat o per 
l'execució subsidiària. Les successives actuacions d'incompliment es resoldran d'acord amb esta 
mateixa norma. 

 

Article 35.- 

 

En cap cas la infracció podrà suposar un benefici econòmic per a l'infractor. Quan la suma de la 
sanció imposada i del cost de les actuacions de reposició dels béns i situacions al seu primitiu 
estat tirara una xifra inferior al dit benefici, s'incrementarà la quantia de la multa fins a 
aconseguir la quantitat del mateix. 

 

Article 36.- 

1. Quan en el fet concórrega alguna circumstància agreujant, la sanció s'imposarà sempre en el 
seu grau màxim.  

2. Si concorreguera alguna circumstància atenuant, la sanció s'imposarà en el seu grau mínim. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Queden derogades totes les disposicions d'altres ordenances municipals que contravinguen el 
que establix esta. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'haja publicat el seu text definitiu en el 
Butlletí Oficial de la província i haja transcorregut el termini dels quinze dies previst en l'article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim local. 

 
 
 


