Ordenances municipals
Acord
Aprobació ordenança
Aprobació Modificació
Correció d’ errors
Modificació de la sanció
per infracció de l’article
14.1
Aprovació modificació
ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LES NORMES BÀSIQUES
PER A LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I DEL
BON GOVERN LOCAL
TÍTOL PRIMER
Del Territori i la Població del Municipi
Capítol primer- Del territori
Article 1r- El Terme Municipal
El terme municipal d’Albal, suport físic
del municipi d’Albal, es troba situat a la Comarca
de L´Horta-Sud,
Província de València,
Comunitat Autònoma Valenciana i és el territori
sobre el qual l'Ajuntament exercix les seues
competències.
Capítol segon- De la població d'Albal
Article 2n- La Població

Ajuntament d’Albal
Publicació al BOP
11/12/06, BOP nº 294
24/04/12 BOP nº 97
18/05/12 BOP nº 118
05/12/12 BOP nº 290

02/10/17 BOP nº 190
Administracions Públiques, únicament
podran ser utilitzats o cedits a tercers en els
termes establits per la vigent legislació de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Article 3r- Drets de les veïnes i veïns
Als efectes de la present Ordenança es
reconeixen a les veïnes i veïns els següents
drets:
a)
A ser elector i elegible d'acord
amb el que disposa la legislació electoral.
b)
A la protecció de la seua persona i
béns i a disfrutar d'una adequada seguretat
ciutadana.
c)
A gaudir, per igual, dels servicis
municipals i, en general, de tots els beneficis
que els atribuïsquen les disposicions vigents,
d'acord amb les normes que els establisquen i
regulen.

El conjunt de persones inscrites en el
Padró Municipal constituïxen la població del
municipi. Les inscrites en el Padró Municipal són
els/les veïns/veïnes del municipi i la condició de
veïna i veí s'adquirix en el mateix moment de la
seua inscripció en el Padró Municipal.

d)
A exigir la prestació i, si és el cas,
l'establiment dels corresponents servicis públics,
quan resulten de competència municipal i la
seua prestació per l'Ajuntament siga de caràcter
obligatori.

El Padró Municipal d'habitants es
confeccionarà per mitjà d'inscripció de tots/totes
els/les habitants del terme municipal en els fulls
d'inscripció oficialment aprovats.

e) A participar en la gestió municipal
d'acord amb el que disposa les lleis i, si és el
cas, quan la col·laboració amb caràcter voluntari
dels veïns siga interessada pels òrgans de
govern i administració municipal.

Les rectificacions anuals es duran a
terme reflectint les altes i baixes per moviments
naturals de població i per canvis de residència,
així com les alteracions que es produïsquen per
canvi de domicili.
La inscripció de les persones estrangeres
en el Padró Municipal no constituirà prova de la
seua residència legal a Espanya ni els atribuirà
cap dret que no els conferisca la legislació
vigent, especialment en matèria de drets i
llibertats de les persones estrangeres a
Espanya.
Les dades de caràcter personal
contingudes en el Padró Municipal d'habitants,
tindran caràcter confidencial i, llevat de les
excepcions previstes legalment a favor de les

f) A assistir a totes les reunions públiques
que celebre l'Ajuntament i intervindre en estes
en els termes previstos en la legislació vigent i
en el Reglament per a la participació ciutadana
en la vida pública local.
g) A exercir el seu dret de participació a
través dels consells sectorials, districtes i altres
òrgans i vies per a la canalització de la
participació ciutadana consagren les lleis i
l'expressat Reglament per a la participació
ciutadana.
h) A exercir la iniciativa popular
presentant propostes d'acord o actuacions o
projectes de reglaments en matèries de la
competència municipal i a demanar la consulta
popular en els termes previstos en la llei i en els
que establisca el Reglament per a la participació
ciutadana.
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i) A ser informat, prèvia petició, i a dirigir
sol·licituds a l'Administració municipal en relació
a tots els expedients i documentació municipal,
d'acord amb el que preveu la Constitució, en la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86,
de 18 d'abril i en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, Reial Decret 2.568/1986,
de 28 de novembre, així com pel que disposa la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i qualsevol
altra legislació que resulte aplicable.
j) A utilitzar en les seues relacions amb
l'Administració les llengües oficials en el territori
de la Comunitat Valenciana, en els termes del
que disposa la Llei 30/1992 i legislació
autonòmica a este efecte.
k) A exercir els altres drets que els
reconeix la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i
d’'altres de la legislació vigent ja siga d'àmbit
nacional, autonòmic o de la Unió Europea.
Article 4t- Deures dels veïns
Totes les veïnes i tots els veïns i inclús
les persones que sense tindre la condició de veí,
posseïsquen béns en la població, estan obligats:
a)
A complir les obligacions que els
afecten contingudes, determinades en la
legislació
vigent
i
especialment
les
assenyalades en esta Ordenança i en els bans o
pregons que faça públics l'Alcaldia i en
qualsevol altre reglament o ordenança
municipal, així com en els acords municipals.
b)
A satisfer amb puntualitat les
exaccions municipals, tributàries o no tributàries
que li afecten, i a complir les altres prestacions i
càrregues establides per la legislació vigent.
c)
A comparéixer davant de les
oficines municipals quan així estiga previst en
una norma amb rang de llei, i caldrà indicar-se
en la citació el lloc, la data, l’hora i l’objecte de la
compareixença, així com els efectes que
pogueren derivar-se de no atendre-la.
d)
A
facilitar
a
l'Administració
informes,
inspeccions
i
altres
actes
d'investigació en els casos que es troben
previstos per la llei.
e)
A complir amb puntualitat quant
impose la llei respecte al Padró Municipal
d'Habitants.
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f)
A suportar, en els termes que
preveja la legislació vigent, les limitacions
singulars que resulten de la instal·lació i
execució d'obres i servicis públics d'interés
general.
g)
A prestar, en els casos en què es
produïra alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe,
guerra, trastorns d'orde públic o desgràcia
pública, l'ajuda i col·laboració que els siga
requerida per l'alcalde i els seus agents.
Article 5é- Deures de
propietàries i no residents

les persones

Pel que fa a allò que es referix a la gestió
de la Hisenda local i al règim de drets i
obligacions que d'esta emanen, els propietaris
de béns immobles de naturalesa rústica o
urbana i els titulars d'activitats comercials,
industrials i de servicis, no residents en el
municipi d'Albal, tindran l'obligació de comunicar
a l'Ajuntament, als efectes que puguen ser
notificats d’allò que els concernisca, el domicili
de la seua residència, o el nom i domicili de la
persona resident en el municipi que a tals efecte
els represente. La designació de representant
en el municipi serà obligatòria en tot cas per als
propietaris i titulars d'activitats residents en
l'estranger.
La falta de tal comunicació facultarà a
l'Ajuntament per a considerar
com a
representants dels propietaris, a tots els efectes,
a les persones que treballen, ocupen per
qualsevol títol o administren dits béns i activitats.
Article 6é- De la vigilància i seguretat
de les persones i béns
El servici de seguretat ciutadana estarà
encomanat, dins del terme municipal d'Albal, a
la Policia Local, la qual tindrà, així mateix com a
missió principal protegir el lliure exercici dels
drets i llibertats de totes les persones. Tot això
sense perjuí de les competències que legalment
estiguen atribuïdes a les altres forces i cossos
de seguretat de l'Estat.
Els components del servici de Guarda
rural tindran a càrrec seu les funcions pròpies de
la seua comesa.
Els funcionaris de la Policia local i
Guarda rural d'Albal, utilitzant el conducte
reglamentari, estaran obligats a informar
l'autoritat municipal els fets rellevants que hagen
intervingut o coneguen per raó del seu càrrec.
TÍTOL SEGON
De les normes bàsiques per a la
convivència ciutadana
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Capítol primer- Disposicions generals
Article 7é- Prohibicions de caràcter
general
A fi d'afavorir i fomentar la convivència
ciutadana entre les persones residents en el
municipi i dotar l'Ajuntament d'un instrument que
li permeta sancionar les conductes inadequades
i perjudicials a esta, dins del terme municipal
d'Albal, es prohibix amb caràcter general :

a)
Alterar l'orde i la tranquil·litat
pública amb escàndols, baralles, tumults, o
proferir
crits
i
paraules
grolleres,
o
concentracions de persones en les quals es
consumisquen
begudes
alcohòliques
o
substàncies psicotròpiques, i que impliquen
excesos en els nivells màxims de contaminació
acústica o que generen residus o la seua
escampada en les vies o espais públics,i en
general, causar molèsties innecessàries als
altres ciutadans, així com fer objecte de burles o
maltractament a les persones.
b)
El llançament de focs artificials,
traques i altres artificis pirotècnics semblants
sense el corresponent permís.
c)
Causar danys a l'arbratge,
parterres, plantacions, cultius i jardins, tant
públics com privats.
d)
Apoderar-se de fruits, collites i
efectes aliens sense llicència dels seus
propietaris encara que per la seua quantia i
valor no constituïsquen delicte ni falta.
e)
Causar destrosses o menyscabar
en qualsevol forma, els edificis i instal·lacions
tant públics com privats, tanques, parets
divisòries, els bancs i fonts públiques,
papereres, contenidors de residus, fanals
d'enllumenat, pals de línia d'electricitat i
telefònics, conduccions d'aigua i mobiliari urbà
en general, així com d’altres béns i servicis que
siguen d'interés públic o privat, i en general
infringir les normes d'ornament.
f)
Utilitzar les fonts públiques per a
llavar o qualsevol altre ús distint que el mateix
d'abastiment d'aigua potable.
g)
La mendicitat en la via pública o la
realització de pràctiques sexuals.
h)
Impedir la celebració de festejos
autoritzats,
processons,
desfilades
o
manifestacions de qualsevol índole degudament
autoritzades, o causar molèsties als seus
assistents.
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i)
Impedir o limitar el lliure ús per
altres persones dels servicis públics municipals
en condicions d'igualtat.
j)
Utilitzar equips de megafonia o
semblant en la població sense autorització
municipal.
k)
Portar o usar armes de foc, d'aire
comprimit o semblants, sense respectar les
mesures de seguretat legalment exigibles o
sense estar degudament autoritzat per a això,
sense perjuí d'altres responsabilitats previstes
en l'ordenament punitiu.
l)
Col·locar en les façanes, balcons,
finestres, i altres punts exteriors de les cases,
tests, o altres elements o objectes que puguen
representar perill de caiguda a la via pública,
sense que es troben degudament fixats i
assegurats.
m)

Se suprimeix

n)
Realitzar accions de qualsevol
naturalesa que produïsca males olors.
o)
D’altres no assenyalades en les
lletres anteriors que vinguen tipificades i
establides en disposicions vigents de naturalesa
estatal, autonòmica o local.
Article 8é- se suprimeix.
Capítol segon- De la policia urbana
Article 9é- De la utilització de les vies i
espais públics
1.- Les vies i espais públics municipals,
hauran d'utilitzar-se, per les ciutadanes i
ciutadans, d’acord amb el seu ús comú, general
i normal.
2.- Es prohibix realitzar en la via pública
tot acte o operació que puga embrutar els
carrers i espais públics municipals, aplicant-se a
estos efectes el que estableix l’Ordenança
General reguladora del servici de neteja viària i
arreplega de residus sòlids urbans, inerts i
industrials assimilables a urbans o norma que la
substituïsca o complemente.
3.Es prohibeix realitzar en la via
pública els actes o operacions següents:
a)
La realització en la via pública de
necessitats fisiològiques humanes.
b)
Depositar
petards,
cigarros,
puntes de cigarret d'ambdós o altres materials o
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productes encesos en papereres o qualsevol
altre tipus de contenidors.

residus de qualsevol tipus generats per la seua
obertura i tancament.

c)
Estendre roba, tant en la via
pública, com en l’exterior dels balcons i finestres
dels edificis de manera que siga visible desde la
mateixa.

l)
Impedir o limitar el trànsit rodat o
de vianants per les vies públiques per a
l'execució d'obres, càrrega i descàrrega de
materials i mercaderies o qualsevol altra finalitat,
sense haver-hi obtingut prèviament la preceptiva
autorització municipal

d)
Ruixar les plantes situades sobre
les vies públiques fora del següent horari: des
de les 22 hores fins a les 7 hores del matí a
l'estiu i des de les 22 hores fins a les 8 hores a
l'hivern.
e)

Se suprimeix

f)
Desenvolupar en la via pública
jocs que resulten molestos o perillosos per a les
persones.
g)
En general, realitzar qualssevol
activitats contràries a l'ús normal o aliens a la
funció racional de les instal·lacions , elements
urbans i, especialment, els que impedisquen
l'accés i la utilització pels seus usuaris o riscos
per als seus autors o tercers.
h)
Efectuar i emetre sorolls molestos
com a conseqüència de la utilització dels
vehicles de motor com ara, circular amb fuga
lliure, abusar de senyals acústics, o utilitzar els
equips reproductors de música amb un excés de
volum, contravenint el que estableixen les
normes de trànsiti seguretat vial i en la legislació
vigent i Ordenança municipal, si és el cas.
i)
L'emissió de fums produïts pels
vehicles que superen els límits establerts per
l'ordenament jurídic vigent.
j)
Abocar a la via pública, lliurement
o per mitjà de canalons, les aigües pluvials
procedents de les cobertes dels edificis o de
terrassesi balcons. Les dites aigües hauran de
conduir-se al clavegueram, als sistemes públics
d'evacuació d'aigües pluvials, o al nivell de les
voreres a través de canonades adequades. Així
mateix, queda prohibit abocar lliurement aigües
generades pels aparells de climatització o
qualsevol altres electrodomèstics semblants que
hauran de conduir-se als sistemes d’arreplega
que s’establisquen i que eviten la caiguda de les
aigües lliures sobre els espais públics.
k)
Obrir en la via pública rases,
pous o semblants sense la prèvia obtenció de la
llicència municipal corresponent. Les obres
d’eixe tipus autoritzades hauran d’estar
permanent i adequadament senyalitzades i
assetjades i disposar de balises lluminoses de
senyalització per la nit. Igualment els interessats
hauran de preveure una correcta gestió dels

Article 10é- Del control de l'emissió
de sorolls, sons o vibracions
1.- Les emissions de sons, sorolls i
vibracions permissibles tant a la via pública, com
als locals i vivendes confrontants, derivades,
tant de la realització d'activitats comercials,
industrials i de servicis, com les derivades de
l'ús privat d'aparells de ràdio, televisió, altaveus
o instruments musicals, equips de refrigeració,
etc., seran regulades a través de l'Ordenança
que a este efecte aprove l'Ajuntament.
El control de l'emissió de sorolls
procedents de vehicles es regirà per
l'Ordenança hui vigent en el municipi d'Albal o
per aquella que la substituïsca.
2.- La legislació autonòmica en
matèria de contaminació acústica s'aplicarà
directa quan no es trobe regulat a través de les
ordenances municipals i d'aplicació preferent i
supletòria en tot allò que la regulació local fóra
contradictòria, insuficient o sense claredat.
3.- Amb caràcter general i a la fi de reduir
la contaminació acústica i evitar molèsties a les
ciutadanes i ciutadans, singularment en les
hores destinades al descans nocturn, des de les
23 hores a les 8 hores del dia següent, es fixa,
amb caràcter supletori i a falta d'una altra
regulació específica, com a nivell màxim de
transmissió a confrontants el de 35 db en eixa
franja horària o la que la legislació valenciana
establira si fóra inferior.
Article 11é- De la celebració de festes
populars i activitats semblants a l'aire lliure
1.-Podran celebrar-se festes populars
tradicionals, balls i festejos públics, degudament
sol·licitats i autoritzats per l'Alcaldia que en la
corresponent resolució fixarà l'horari d'estes
celebracions d'acord amb la legislació vigent
sobre espectacles públics i activitats recreatives,
i s’acomodaran en la mesura que es puga a les
tradicions de la localitat, però respectant el dret
dels altres ciutadans al descans.
2.- Amb caràcter general es prohibix
l'ambientació musical de qualsevol naturalesa
en terrasses i semblants a l'aire lliure encara
que siguen promoguts per establiment que
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tinguen la preceptiva llicència d'activitat, excepte
els supòsits d'autorització especial atorgada per
l'òrgan competent prèvia la instrucció del
corresponent expedient.
Article 12é- De les construccions
provisionals, deficients o insalubres
1.- De conformitat amb el que establix la
legislació urbanística vigent, queda prohibit alçar
qualsevol tipus de construcció o instal·lació,
encara quan siga provisional o desmuntable,
sense la prèvia obtenció de la corresponent
llicència o autorització municipal.
2.- En el cas que les construccions
provisionals siguen destinades a vivenda i no
tinguen la dita llicència o autorització municipal o
no reunisquen les condicions legalment
establides en matèria de seguretat, o salubritat
l'Ajuntament podrà, prèvia la instrucció del
corresponent expedient, desallotjar els seus
ocupants i procedir al seu desmuntatge o
demolició.
3.- Queda prohibida, en tot cas, la
instal·lació de xaboles, campaments o altres
instal·lacions provisionals destinades a habitació
o vivenda en tot el terme municipal.
Article 13é- De la col·locació de
tendals, rètols, pancartes, anuncis, cartells i
semblants
1.- La col·locació de tendals, rètols,
cartells, anuncis, pancartes, plaques etc. en la
via pública o visibles des d’esta, necessitarà, en
tot cas, de l'obtenció de la pertinent autorització
municipal.
Els tendals, cartells, anuncis etc., hauran
de deixar, com a mínim, una altura lliure de 250
centímetres, mesurats des del nivell més alt de
les voreres.
2.- Queda prohibit col·locar cartells,
adhesius, pancartes o anuncis, inclosos els de
caràcter particular que impedisquen o dificulten
la lectura de les plaques de retolació dels
carrers, numeració dels edificis, senyals de
circulació, altres cartells, panells, taulers o
senyals indicatius o informatius que cobrisquen
els bans o pregons de les autoritats col·locats
en la via pública.
3.- Per a la col·locació en la via pública
de qualsevol element publicitari l'Ajuntament
podrà exigir la constitució de fiança per la
quantia corresponent als costos previsibles de
neteja, retirada de la via pública i reparació
d’esta, si és el cas, quan haguera de procedir-se
a la retirada de tals elements.
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4.-L'Alcalde podrà ordenar que siguen
retirats de la via pública els anuncis, cartells,
plaques o emblemes que no tinguen la
corresponent llicència municipal o que, encara
tenint-la, continguen ofenses per a les autoritats
i institucions, el text dels quals o la il·lustració
ofenga la sensibilitat de les ciutadanes i
ciutadans, o tinguen continguts discriminatoris
en atenció al naixement, raça, sexe, orientació
sexual o creences de les ciutadanes i ciutadans
o contraris a la dignitat humana.
5.- Seran responsables de la
retirada dels elements publicitaris les persones
que els hagueren instal·lats i solidàriament les
empreses els productes de les quals i servicis
siguen objecte d'anunci. Si no ho fan així, seran
retirats pels servicis municipals, i s’imputaran als
responsables els costos corresponents al servici
prestat, sense perjuí de la sanció corresponent.
Si en concloure l'activitat i
efectuats els treballs de neteja, arreplega i
reparació per part de l'Ajuntament, el cost
d’estos resultara superior a la fiança constituïda
l'import de la diferència haurà de ser abonat pels
seus responsables.
6.- L'Alcaldia, sense perjuí del que
establix la legislació electoral, podrà fixar els
espais en la via pública on les associacions i
partits polítics puguen situar els seus anuncis i
publicacions.
Article 14é- De la venda ambulant
1.- Queda prohibida la venda ambulant o
no sedentària en tot el terme municipal, excepte
en els dies i llocs indicats per l'Ajuntament i en la
forma prevista en la legislació vigent i ordenança
municipal reguladora, si és el cas.
2.- Els locals destinats a la venda de
productes alimentaris no han d'exposar els seus
productes en la via pública, i han d'estar
exposats dins del local de venda en
prestatgeries o altres mitjans, a una altura
superior a 20 cm, del sòl i en condicions de
refrigeració aquelles que per les seues
característiques així ho requerisquen, segons
disposa la reglamentació tècnica sanitària del
comerç detallista d'alimentació.
Article 15é- De la tinença d'animals
1.- La tinença d'animals en general i
d'animals de companyia en particular haurà
d'ajustar-se al que estableix la legislació estatal i
autonòmica
i
a
l’ordenança
municipal
reguladora de la tinença i protecció dels animals
del municipi d’Albal o norrma que la
substituïsca.
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Article 16é- De l'arreplega de fems i
efectes

l'immoble, en el model oficial aprovat per
l'Ajuntament.

1.- L'Ordenança General reguladora del
servici de neteja viària i arreplega de residus
sòlids urbans, inerts i industrials assimilables
regularà la forma de prestació d’este, i podrà
utilitzar l'Ajuntament, amb este fi, qualsevol
sistema tècnicament adequat (contenidors,
arreplega pneumàtica, manual, etc.), les
obligacions municipals i dels usuaris i el règim
d'infraccions i sancions. La present Ordenança
tindrà caràcter supletori per a allò no regulat
expressament en aquella.

A tals efectes, i amb la finalitat de
conservar permanentment actualitzada la
corresponent base de dades de denominació de
carrers i numeració d'edificis, la Unitat
d'Estadística de l'Ajuntament, serà informada
d'aquells per expedients relatius a la concessió
de llicències urbanístiques de construcció,
demolició i de concessió de llicències d'activitat,
i els de parcel·lació, segregació i divisió de
finques i solars i en general de tots els que
d'alguna manera puguen afectar-hi.

Capítol tercer- Policia d'edificis
Article
públiques

17é-

Denominació de

Capítol quart- Policia rural
vies

Article 19édomini públic

Dels camins d'ús o

1.- Correspon en exclusiva a l'Ajuntament
la competència per a decidir sobre la
denominació de carrers o places, siguen estes
públiques o privades, i per a numerar, a efectes
de policia, els edificis i solars en estes situats.

Tots els camins, sendes i la resta de vies
de comunicació del terme, estiguen cadastrades
o no, es reputen públics o d'ús públic, als
efectes d'esta Ordenança. Ningú podrà constituir
sobre eestos cap dret.

Els expedients per a la denominació de
carrers o numeració d'edificis i solars podran
incoar-se d'ofici o a instància de part
interessada.

Es prohibix tota alteració o impediment
per al trànsit en els camins veïnals i sendes
establides.

2.- L'Ajuntament, cada tres anys,
procedirà a revisar, actualitzar i completar la
nomenclatura i retolació dels carrers i la resta de
vies públiques i la numeració dels seus edificis,
així com la revisió de les entitats o agrupaments
de població del terme i de la seua divisió en
seccions d'acord amb les disposicions legals
que la regulen.
3.- Els edificis i vivendes sitis en les vies
urbanes estan subjectes a la servitud de
suportar la col·locació en les seues façanes de
les plaques corresponents a la denominació dels
carrers, numeració de policia, senyalització de
trànsit i enllumenat públic, quan resulte
necessari per raons de seguretat, viabilitat o
característiques de l'immoble o de la via pública.
Amb este fi, els propietaris i usuaris dels
immobles hauran de procurar la perfecta
visibilitat de les plaques corresponents, les quals
deixaran lliures i sense cap impediment.
Article 18é-

Numeració d'edificis i

solars
Tots els edificis i solars sitis en els nuclis
urbans del municipi hauran d'ostentar la placa
indicadora del número que els correspon en el
carrer o plaça en què l'immoble es trobe ubicat.
Les dites plaques hauran de ser instal·lades i
conservades en bon estat, pels propietaris de

Article
20éObligacions
dels
propietaris de finques confrontants amb els
camins
Els
propietaris
de
les
finques
confrontants tindran l'obligació de tallar i retirar
immediatament
les
branques
o
altres
impediments que destorben o dificulten la lliure
circulació pels camins.
Els
propietaris
de
les
finques
confrontants hauran d'arreplegar les aigües
procedents de les seues finques i conduir-les de
manera que no perjudiquen els camins o
impedisquen la lliure circulació.
Article 21é- De l'eliminació i crema de
restolls
1.- L'eliminació i crema de restolls dins
del terme municipal s'ajustarà en tot cas al Pla
de cremes que s'aprove a este efecte.
Es prohibix cremar restollades i encendre
fogueres, barbacoes o altres focs semblants en
els camps, parcs i arbredes durant l'estació
d'estiu.
La crema de restolls, prèvia l'obtenció de
les
corresponents
autoritzacions,
podrà
efectuar-se quan no hi haja collites pendents i
les condicions ambientals i climatològiques no
suposen risc de propagació del foc.
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2.- Així mateix es prohibix cremar restes
de podes o qualsevol altre tipus de productes i
encendre fogueres en parcs, solars o altres
espais urbans durant tot l'any.
Capítol quint- De les ocupacions de la
via pública
Article 22é- Dels usos permesos
1.- Les vies públiques i els béns d'ús
públic de titularitat municipal s'utilitzaran i
aprofitaran per les ciutadanes i ciutadans
segons al seu ús comú, general i normal,
d'acord amb el que establix a este efecte pel
Reglament de Béns de les Corporacions Locals.
2.- Per a qualsevol ocupació de la via
pública o per a la utilització dels béns d'ús o
domini públic local, que supose un ús diferent
del comú i general i del normal, es requerirà la
prèvia concessió administrativa,
llicència o
autorització Municipal, que es concedirà o
denegarà discrecionalment i motivadament per a
cada cas concret, prèvia la tramitació del
corresponent expedient en què s'emetran els
informes tècnics procedents, en funció de les
mesures i necessitats del trànsit de persones i
vehicles, dels perjuís o molèsties que puga
irrogar les ciutadanes i ciutadans afectats per
estes, o dels necessitats de protecció i
conservació dels monuments, mobiliari urbà,
etc., i a l'interés general.
3.- Els interessats a obtindre una
autorització per a ocupació de la via pública o
per a la utilització de béns d'ús o domini públic,
hauran de sol·licitar-la per mitjà de la
presentació de la corresponent instància en el
Registre general d'entrada de l'Ajuntament,
acompanyada dels documents que en cada cas
es requerisquen.
4.- Els beneficiaris d'un aprofitament
seran responsables de la neteja del lloc i de la
seua conservació en perfectes condicions
d'higiene i salubritat.
Article 23é- Obstacles en les vies
públiques
1.- Qualsevol obstacle que dificulte la
lliure circulació, inclosos vehicles abandonats o
indegudament estacionats, podrà ser retirat per
les autoritats municipals i conduït als
magatzems de l'Ajuntament o lloc que es
designe, i estaran a disposició dels propietaris,
els quals podran retirar-lo previ el compliment de
les corresponents formalitats administratives i
l'abandó dels drets de transport, estada i sanció
o sancions imposades.

Ajuntament d’Albal

2.- En cap supòsit es podrà deixar cap
obstacle en els llocs reservats per a aparcament
de minusvàlids o habilitades per a l'accés i/o
circulació dels mateixos, disposant l'Ajuntament
la seua immediata retirada, sense perjuí de les
sancions a què hi haguera lloc.
3.- No es procedirà a la retirada de
l'obstacle quan, trobant-se present el propietari,
adopte amb caràcter immediat les mesures
procedents per a cessar en la seua situació
irregular, si bé en este cas la persona que haja
deixat l'obstacle, haurà d'abonar el cost del
desplaçament del servici per a la retirada d’este,
d'acord amb el que dispose l'ordenança fiscal en
cada moment.
Article 24- De l'ocupació de la via
pública amb taules i cadires
1.- Es prohibix l'ocupació de la via
pública o d'espais d'ús públic amb la col·locació
de taules i cadires amb finalitat lucrativa, sense
haver obtingut prèviament la pertinent
autorització o concessió municipal.
Les
esmentades
autoritzacions
s'atorgaran discrecionalment per l'Administració
en consideració al lloc on es projecten, la
naturalesa de l'ocupació i les necessitats del
trànsit de vianants i rodat, que s’ajustarà al que
establix l'Ordenança municipal corresponent i
previs els informes que es consideren
necessaris en relació a tals aspectes. En tot cas,
la denegació de l'autorització, quan procedisca
serà sempre motivada.
2.- No es consentirà l'ocupació de la via
pública fins que s'haja complit tots els requisits
exigits en l'Ordenança i els interessats estiguen
en possessió de la corresponent autorització.
La Policia local vetlarà per l'estricte
compliment d'estes normes. Tota infracció serà
objecte de la formulació de la corresponent
denúncia i sancionada, si és el cas, en la forma
assenyalada en la present Ordenança.
Article 25é- D'altres ocupacions de la
via i espais públics
Les ocupacions de la via pública que es
pretenguen
realitzar
amb
elements
o
instal·lacions del tipus quioscos, màquines
expenedores de begudes, aliments, etc.,
atraccions infantils, fires, mercats ambulants i
semblants, requeriran de amb l'autorització
prèvia a este efecte; i els serà exigibles les
normes contingudes en l'apartat 1 de l'art. 24
que, atenent a la naturalesa i característiques de
l'ocupació els pogueren ser aplicat. I, en
particular, les següents:
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1.- Acreditar la subscripció d'un contracte
de responsabilitat civil per a respondre de
potencials danys a terceres persones i béns.
2.- Acreditar la subscripció de contracte
d'assegurança que cobrisca així mateix el risc
d'incendi de les instal·lacions.
3.- Aportar la certificació expedida pel
tècnic competent sobre les condicions de
seguretat de les instal·lacions.
TÍTOL TERCER
Del Procediment Sancionador
Capítol primer- De les infraccions i les
seues sancions
Article 26é- Infraccions
L'incompliment de qualssevulla de les
obligacions o de les prohibicions contingudes en
la present Ordenança, tindrà la consideració
d'infracció administrativa i podrà ser sancionat
per l'Alcaldia o els seus delegats en la forma i
quantia que es regula en els articles següents.

Ajuntament d’Albal

Capítol
sancionador

segon-

Del

procediment

Article 28é- Disposicions generals
No s'imposarà cap sanció per les
infraccions previstes en la present Ordenança.
sinó en virtut de procediment instruït d'acord
amb les normes del present capítol i amb
observança dels principis arreplegats en el
Capítol III del títol Preliminar de la LLei 40/2015,
d’1 d’octubre , del Règim Jurídic del Sector
Públic i del Títol IV de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques o de la
normativa que, en esta matèria , es trobe vigent
en cada moment.
Article 29é- Competència
Les competència per a la imposició de
sancions en aplicació de la present Ordenança
correspondrà a l'Alcaldia, sense perjuí que puga
delegar la dita competència en la Junta de
Govern Local o en el Regidoria delegada.
Article 30é- Terminis de tramitació

Article 27é- Sancions
1.- Les infraccions a les normes
regulades en la present Ordenança se
sancionaran,
prèvia
la
tramitació
del
corresponent expedient, amb multa en la
quantia que per a cada infracció s'establix i
concreta en el quadre de sancions unit com
annex a la present Ordenança.

El termini màxim per a la tramitació i
resolució del procediment sancionador serà de
sis mesos des de la data de la seua iniciació, i
s’aplicarà, si se sobrepassara tal termini, el que
preveu l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
Article 31é- Iniciació

2.- L'abonament de la sanció no eximirà
de l'obligació de fer front al cost de reposició
dels béns als quals s'haja causat desperfectes, i
això sense perjuí que per via jurisdiccional civil
puga reclamar-se a qui va produir el dany, la
reparació o substitució del dany causat.
3.- Quan de la gravetat de les infraccions
comeses puga deduir-se que constituïxen
suficients indicis racionals de criminalitat,
l'Alcaldia o Regidor delegat del servici que
corresponga donarà compte, previs els informes
que considere oportuns, a la Fiscalia o a
l'autoritat
jurisdiccional
competent,
amb
suspensió
immediata
dels
terminis
de
prescripció, i es posarà en tot cas de manifest,
amb caràcter previ, les actuacions a l'infractor,
com a audiència a la persona interessada, per
un termini de quinze dies.
4.- La substanciació de procediments
sancionadors s'efectuarà amb independència de
les accions que per via jurisdiccional pogueren
promoure, si és el cas, terceres persones
afectades pels actes comesos.

1.- El procediment per a la imposició de
les sancions s'iniciarà d’ofici per acord de
l'òrgan competent, per la seua iniciativa pròpia,
per petició raonada d’altres òrgans, com a
conseqüència de denúncies formulades pels
servicis municipals corresponents, la Policia
local o qualssevol de les altres forces i cossos
de seguretat de l'Estat i policies autonòmiques,
o per denúncia de qualsevol persona.
2.- Les denúncies presentades per
tercers interessats podran formular-se per escrit
a l'òrgan competent o usant per a tal efecte el
llibre o fulls de reclamacions del servici o
activitat, quan resulten exigibles de conformitat
amb la normativa vigent.
En les denúncies formulades ha de
figurar la identitat de la persona o persones que
les presenten i el relat dels fets que s’informen
de l’Ajuntament, la data de la seua comissió i,
quan siga possible, la identificació de les
persones presumptament responsables. Quan
es tracte de denúncies formulades en nom de
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societats, associacions o institucions, eixes
dades es referiran al representant d’estes que
subscriga l'escrit, que haurà de fer constar
també el nom de la persona jurídica a qui
represente i justificar documentalment la seua
representació.
Si les denúncies no reuniren algunes de
les dades indicades, l'òrgan competent requerirà
a qui la formule perquè en el termini de deu dies
esmene les deficiències notades, amb
advertència que, sí així no es fera, en cas de
prosseguir-se
d'ofici
les
actuacions
sancionadores, no serà considerat com a part el
denunciant.
3.- En tota denúncia formulada per la
Policia local o per les restants forces i cossos de
seguretat de l'Estat i Policies autonòmiques,
haurà de consignar-se una succinta exposició
dels fets, i les dades identificatives de la
persona o persones infractores, la condició,
destí i identificació de l'agent denunciant, que
podrà realitzar-se a través del número de
registre
personal,
així
com
aquelles
circumstàncies i dades que contribuïsquen a
determinar el tipus d'infracció i el lloc, data i hora
d’esta i els elements concurrents que puguen
determinar, si és el cas, la seua graduació.
4.- L'acord d'iniciació del procediment
dictat amb el contingut mínim establert en
l'article 64 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, es notificarà a
l'instructor, al denunciant i als altres interessats,
i es concedirà el termini d'al·legacions de quinze
dies establit en l'article 16 de tal norma.

Ajuntament d’Albal

Article 33é- Resolució i recursos
1.- Iniciat un procediment sancionador ,
si l’infractor reconeix la seua responsabilitat, en
qualsevol moment anterior a la resolució, es
podrà resoldre el procediment amb la imposició
de la sanció que procedisca.
2.- Quan la sanció tinga únicament
caràcter pecuniari o bé càpiga imposar una
sanció pecuniària i una altra de caràcter no
pecuniari però s’ha justificat la improcedència de
la segona, el pagament voluntari per la persona
presumptament responsable, en qualsevol
moment anterior a la resolució , implicarà la
terminació del procediment, excepte quant a la
reposició de la situació alterada o a la
determinació de la indemnització pels danys i
perjudicis causats per la comissió de la infracció.
3.-En ambdós casos, quan la sanció
tinga únicament caràcter pecuniari, l’òrgan
competent per a resoldre el procediment
aplicarà una reducció del 20% sobre l’ import da
la sanció proposada. Les dues reduccions
aplicables als sup``osits dels apartats primer i
segon seran acumulables entre sí. El
percentatge haurà d’estar determinat en la
notificació d’iniciació del procediment i la seua
efectivitat estarà condicionada al desistiment o
renúncia de qualsevol acció o recurs en via
administrativa contra la sanció.
4.- La resolució del procediment
sancionador, que serà en tot cas motivada i
esgotarà la via administrativa, es notificarà a la
persona interessada i a la persona denunciant
quan esta haja sigut tinguda també com
interessada en el mateix.

Article 32é- Instrucció
1.- L'òrgan administratiu competent per a
la instrucció del procediment sancionador durà a
terme d'ofici totes les actuacions que resulten
adequades per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades i fets en virtut dels
quals haja de dictar-se la resolució, que es
podrà, si és el cas, acordar l'arxiu de les
actuacions quan d'estes no es derivara
responsabilitat.
2.Ultimada
la
instrucció
del
procediment, l'òrgan competent formularà
proposta de resolució, que es notificarà als
interessats, i se’ls concedirà un termini de
quinze dies per a formular al·legacions ,
presentar els documents i informacions que
estimen pertinents. L'audiència a l'interessat no
serà necessària en els supòsits regulats en
l'article 82.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

5.- Contra les resolucions administratives
referents als procediments sancionadors podran
interposar-se, recurs potestatiu de reposició
davant de l’òrgan autor de l’acte en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la seua
notificació o recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà de la seua notificació, davant dels
Jutjats del Contenciós administratiu que
corresponga.
Article 34é- Execució
Les sancions imposades en aplicació de
la present Ordenançaseran executives quan no
càpiga contra elles cap recurs ordinari en via
administrativa. Hauran de ser satisfetes en els
terminis assenyalats a partir de l’endemà al dia
que adquirisca fermesa la resolució que va
posar fi a la via administrativa. Transcorregut
eixe termini sense que hagueren sigut fetes
efectives, es procedirà a la seua recaptació per
la via de constrenyiment en la forma i termini
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establits en
Recaptació.

el

Reglament
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General

de

La imposició de la sanció pecuniària que
corresponga serà independent, si és el cas, de
l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis
causats.

Disposició Addicional Tercera
Els servicis tècnics municipals procediran
a elevar projecte davant el Ple de l’Ajuntament
de Reglament relatiu a contaminació acústica i
prevenció i control de sorolls i vibracions.
Disposició Addicional Quarta

Article 35éInfraccions i sancions

Prescripció

de

les

1.- Les infraccions regulades en esta
Ordenança prescriuran als dos anys.
2.- Les sancions fermes imposades en
aplicació d'esta Ordenança prescriuran als dos
anys.
3.- El termini de prescripció de les
infraccions començarà a comptar-se des del dia
que la infracció s'haguera comés. Interromprà la
prescripció la iniciació, amb coneixement de
l'interessat, del procediment sancionador, i es
reprendrà el termini de prescripció si l'expedient
sancionador estiguera paralitzat durant més d'un
mes per causa no imputable al presumpte
responsable.
4.- El termini de prescripció de les
sancions començarà a comptar-se des de
l'endemà a aquell que adquirisca fermesa la
resolució per la qual s'imposa la sanció.
Interromprà la prescripció la iniciació, amb
coneixement de l'interessat, del procediment
d'execució, i tornarà a transcórrer el termini si
aquell està paralitzat durant més d'un mes per
causa no imputable a l'infractor.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

La primera revisió de la nomenclatura i
numeració d'edificis i solars que s'establix en la
present Ordenança s'efectuarà en els dos anys
següents a la seua entrada en vigor.
Disposició Addicional Quinta
Es modifica l'Ordenança General del
Servici de neteja viària i arreplega de residus
sòlids urbans, inerts i industrials, actualment en
vigor en el municipi, en el sentit d'addicionar a
l'articulat d’esta els preceptes que s'arrepleguen
a continuació.
En l'article 4, dos nous apartats, del tenor
següent:
4. Queden subjectes a 'autorització
prèvia totes les activitats que puguen ocasionar
brutícia en la via pública, siga quin siga el lloc en
què es desenvolupen, tenint els seus titulars
l'obligació d'adoptar les mesures necessàries
per a evitar la brutícia en la via pública, així com
la de netejar la part d'esta i dels seus elements
estructurals que s'hagueren vist afectats, i la de
retirar els materials residuals resultants.
L'autoritat municipal podrà exigir en tot
moment les accions de neteja corresponents,
tenint en compte el que establix anteriorment.

Disposició Addicional Primera
De conformitat amb el que disposa la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, l’Ajuntament, en el termini d’un any
comptat des de l'entrada en vigor de la present
Ordenança, elaborarà models d'expedient en el
quals
es
materialitze
el
procediment
sancionador de la present Ordenança amb vista
a buscar l'agilitat, celeritat i eficàcia en la gestió
administrativa municipal.
Disposició Addicional Segona
En el termini màxim de sis mesos
comptadors des de l'entrada en vigor de la
present Ordenança, l'Alcaldia, prèvies les
audiències i consultes que procedisquen,
presentarà davant del Ple de l'Ajuntament un
projecte de reglament per a la participació
ciutadana en la vida pública local.

5. Els organitzadors d'un acte públic al
carrer seran responsable de la brutícia derivada
de la celebració de l’esmentat acte en la mateixa
via pública.
A efectes de la neteja de la localitat, els
organitzadors estan obligats a sol·licitar
llicència, i informar l'Ajuntament del lloc,
recorregut i horari de l'acte públic a celebrar.
L'Ajuntament podrà exigir la constitució d'una
fiança en metàl·lic o aval bancari per l'import
dels servicis subsidiaris de neteja que
previsiblement els poguera correspondre
efectuar a conseqüència de la brutícia que
poguera derivar-se de la celebració de l'acte
públic.
Si finalitzat l'acte públic i efectuats els
treballs de neteja i arreplega per part de
l'Ajuntament, el cost d’estos fora superior a la
fiança exigida, l'import de la diferència haurà de
ser abonat pels organitzadors de l'acte públic.
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Disposició Addicional Sexta
Les normes urbanístiques del Pla
General
d'Ordenació
Urbana
s'aplicaran
preferentment en cas de contradicció amb algun
precepte de la present Ordenança, en raó al
principi d'especialitat normativa.

Ajuntament d’Albal

Queda
derogada
íntegrament
l'Ordenança reguladora del repartiment de
publicitat en la via pública fins ara vigent en el
municipi.
Així mateix queden derogades totes les
normes o disposicions municipals, dictades amb
anterioritat a la present Ordenança, que
s'oposen o contradiguen al que establix esta.

Disposició Addicional Sèptima
DISPOSICIÓ FINAL
Per a allò no previst en esta Ordenança
s’haurà d'estar al que disposa la legislació
estatal o autonòmica en la matèria, i es tindrà
present el principi de jerarquia normativa.
Disposició Addicional Octava
Per a evitar els efectes negatius que
deriven de la contaminació acústica I altres
molèsties als veïns, induïdes o generades per la
proximitat o influència d’activitats subjectes a la
Llei d’Espectacles Públics, Activitats recreatives
i Establiments públics, els que pertanyen al grup
j (sales de festa, discoteques i sales de ball)
veuran reduït l’horari màxim de tancament
previst per l’Orde de la Conselleria de
Governació de la Generalitat que els regula, en
dos hores, afectant els establiments que
s’emplacen a l’avinguda Pare Carlos Ferris i en
àrees de sòl industrial d’este terme municipal,
definits pel Pla general.

La present Ordenança, una vegada
dispose de l’aprovació definitiva, entrarà en
vigor, transcorreguts els quinze dies següents al
de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província, prèvia la comunicació a la
Comunitat Autònoma i a l'Administració General
de l'Estat, de conformitat amb el que establix
l'article 70.2., en relació amb l'article 65.2 de la
LBRL.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els amos d'edificis que en l'actualitat es
troben abocant les aigües pluvials procedents
de les seues cobertes i teulades directament o
per mitjà de canalons a la via pública, hauran de
suprimir esta forma d'evacuació des del moment
que es practiquen obres de reparació de façana
de l'edifici, o dels seus terrats o teulats.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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ANNEX I
QUADRE DE MULTES DE L'ORDENANÇA
ART. INFRINGIT

7.a)

7.b)
7.c)
7.d)
7.e)
7.f)
7. g)
7.h)
7.i)
7.j)
7. k)
7.l)
7.n)
9.2.a)
9.2.b)
9.2.c)
9.2.d)
9.2.f)
9.2.g)
9.2.h)
9.2i)
9.2.j)
9.2.k)
9.2.l)
11.2
13.1
13.2

EXTRACTE DELS FETS I CONDUCTES DENUNCIABLES
Alterar l'orde i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles, tumults, o
proferir crits i paraules grolleres, o concentracions de persones en les
quals es consumisquen begudes alcohòliques o substàncies
psicotròpiques, i que impliquen excesos en els nivells màxims de
contaminació acústica o que generen residus o la seua escampada en
les vies o espais públics,i en general, causar molèsties innecessàries als
altres ciutadans, així com fer objecte de burles o maltractament a les
persones
El llançament de focs artificials, traques i altres artificis pirotècnics sense
permís.
Causar danys a l'arbratge, parterres, plantacions, cultius i jardins, tant
públics com privats.
Apoderar-se de fruits, collites i efectes aliens sense llicència dels seus
propietaris.
Causar destrosses, embrutar, menyscabar, etc. en mobiliari i
instal·lacions públiques o infringir normes d'ornament.
Utilitzar les fonts públiques per a llavar o qualsevol ús diferent del mateix
abastiment d'aigua potable.
La mendicitat en la via pública o la realització de pràctiques sexuals.
Impedir la celebració de festejos, processons desfilades i manifestacions
cíviques de qualsevol índole o causar molèsties als seus assistents.
Impedir o limitar el lliure ús per altres persones dels servicis públics
municipals en condicions d'igualtat.
Utilitzar equips de megafonia o semblant en la població sense
autorització
Portar o usar armes de foc, aire comprimit o semblants.
Col·locar en balcons o finestres, tests o altres objectes sense estar prou
assegurats i que puguen amenaçar perill.
Realitzar accions de qualsevol naturalesa que produïsca males olors
Realitzar en la via pública necessitats fisiològiques humanes.
Depositar petards, cigarros o puntes de cigarret d'ambdós o altres
materials o productes encesos en papereres o qualsevol altre tipus de
contenidors
Estendre roba en la via pública, en l'exterior dels balcons o finestres que
siguen visibles des d’esta.
Ruixar les plantes situades sobre les vies públiques fora de l'horari
permés.
Desenvolupar en la via pública jocs que resulten molestos o perillosos
per a les persones.
Realitzar activitats contràries a l'ús normal o aliens a la funció racional de
les instal·lacions i elements urbans que impedisquen l'accés i la utilització
pels seus usuaris o riscos per als seus autors o tercers.
Efectuar i emetre sorolls molestos
L'emissió de fums excessius produïts per vehicles
L'abocament lliure a la via pública de les aigües pluvials o de les aigües
generades pels aparells de climatització o altres electrodomèstics
semblants.
Obrir en la via pública pous, clots, rases o sondatges sense permís.
Impedir o limitar el trànsit rodat o de vianants per les vies públiques
Utilitzar mecanismes reproductors de música o realitzar actuacions en
directe en terrasses o llocs públics sense autorització.
Col·locar tendals, rètols o cartells sense permís.
Tapar, trencar o ratllar les plaques de retolació dels carrers o numeració
dels edificis

SANCIÓ
EUROS

150,00

120,20
90,15
Fins a
150,00
Fins a
250,00
30,05
Fins a
750
60,10
60,10
30.05
90,15
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
60,10
60,10
90,15
60,10
90,15
60,10
60,10
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Col·locar publicitat o anuncis publicitaris sobre mobiliari urbà.
Exercir la venda ambulant sense autorització.

60,10
De
conformitat
amb el que
estableix
el capítol
segon de
l’Ordenanç
a
Regaulado
ra de la
Utilització
del Domini
Públic
Local

14.1

14.2
17.3
18
19
20
21.1
21.2
22

Exposar i conservar inadequadament els articles alimentaris.
Impedir la retolació de carrers i la col·locació de plaques de senyalització
o dificultar la seua visibilitat. Així com impedir la instal·lació d'enllumenat
públic.
No ostentar la placa indicadora del número que els correspon als
immobles o solars.
Impedir el lliure trànsit en camins veïnals i sendes establides.
Deixar caure les aigües en els camins per part dels propietaris,
arrendataris o regadors
Cremar restollades i encendre fogueres o semblants en els camps, parcs
o arbredes, sense autorització.
Encendre fogueres o focs en solars o altres espais urbans.
Ocupar la via pública amb qualsevol activitat o instal·lació sense tindre-hi
llicència.
La instal·lació de taules i cadires sense tindre permís.

24.1
24.1

60,10
60,10
30,05
60,10
60,10
120,20
150,25
150,25
120,20

Ocupar amb taules i cadires més de la superfície autoritzada.

60,10

La reiteració i reincidència en la comesa d’infraccions durant els tres mesos següents
comportarà una sansió equivalent al duple que corresponga a la tipificada, en tant que la segona
reincidència o reiteració en el període de sis mesos de l’acte comés es reputarà com infracció de caràcter
greu, que es posarà sanció pecuniària de mil euros (1.000€).
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