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ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN 

 

CAPÍTOL I 

De l’Ajuntament i dels administrats 

 

Article 1 

L'Ajuntament és la institució representativa del municipi de Museros, emana 

d’aquest i actua al servei dels seus veïns i ciutadans que es relacionen amb la 

població o amb els béns compresos al seu àmbit territorial, utilitza els poders i 

exercita les competències que legalment té conferides per a la consecució i 

defensa de l'interés general d'aquesta comunitat municipal. 

 

Article 2 

L'àrea, tant de l'exercici de les competències municipals com de les funcions de 

policia i govern i de prestació dels seus serveis, és el terme municipal de 

Museros, i els destinataris de la seua actuació són els propietaris de béns i de 

drets situats al seu terme, o titulars d'activitats que s'exercisquen en aquest, i 

també residents, domiciliats i transeünts. 

 

Article 3 

Són residents les persones que viuen habitualment al terme municipal, i així,  

han d’estar inscrites en el padró d'habitants, i poden ser veïns o domiciliats. 

Són veïns els homes i les dones majors d'edat que viuen habitualment al 

municipi de Museros, i adquiriran aquesta consideració: 

a) Els que porten més de dos anys vivint al terme. 

b) Els que hagen sol·licitat adquirir la residència i presenten la declaració de 

baixa en un altre municipi. 

c) La dona casada, no separada legalment, el menor d'edat no emancipat, i 

el major incapacitat, quan el marit, pare o representant, siga resident a Museros 

i no els haja autoritzat expressament per escrit a residir en un altre municipi. 
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d) Els menors emancipats, sota la dependència dels quals convisquen altres 

persones al mateix domicili. 

Són domiciliats els menors d'edat i els estrangers que residisquen més de dos 

anys al municipi i que obtinguen l'alta en aquest. 

 

Article 4 

Són transeünts les persones que es troben accidentalment al terme municipal. 

 

Article 5 

Tenen, així mateix, la condició d'administrats d'aquesta administració municipal, 

els titulars de béns, de drets i d’activitats, situats o que es porten a terme dins 

del terme municipal.  

 

De l’empadronament 

Article 6 

Tots els residents del municipi estan obligats a empadronar-se, i del 

compliment d'aquesta obligació respondran els caps de famílies o les caps de 

família, que a aquest efecte hauran d'omplir el full del padró, l'imprés del qual 

se'ls facilitarà en els serveis municipals, i qualsevol altre document de tipus 

censal que els remeta l'Ajuntament.  

La negativa a empadronar-se constituirà falta administrativa, independentment  

de la seua consideració penal. Tota persona emancipada que residisca sis 

mesos de manera efectiva al terme municipal, podrà sol·licitar davant l’alcalde 

la declaració de veïnatge en qualsevol moment.  

Els veïns que canvien de residència, els pares, les mares o els tutors de les 

persones incapacitades i els hereus i testamentaris dels difunts, estan obligats 

a presentar, en un termini de quinze dies des del canvi de residència, de la 

declaració d'incapacitat o de la defunció respectivament, la declaració 

corresponent. 
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Article 7 

L'Ajuntament elaborarà i publicarà, d’acord amb la legislació vigent, els padrons 

en els quals figuren els béns i les activitats objecte de prestacions tributàries o 

de qualsevol altre tipus, i els seus propietaris i titulars.  

Contra la inclusió o no en aquests padrons, podran interposar-se reclamacions 

en els terminis legalment establits, i contra la resolució d’aquestes, els 

interessats podran interposar els recursos corresponents.  

La falta d'impugnació de la inclusió en els padrons o la falta d'exercici dels 

recursos adients, reportarà conseqüències idèntiques com si realment es fóra 

titular dels béns i de les activitats que figuren en aquests. En tot cas, la 

impugnació no suspendrà la tramitació dels expedients procedents, ni 

l'execució dels actes administratius que se’n deriven.  

 

Dels drets i dels deures dels administrats 

Article 8 

En l'àmbit de la competència municipal, els residents i d’altres administrats 

exerciran plenament els seus drets: 

a) A la llibertat d'acció personal en tots els seus àmbits. 

b) A l'exercici de les activitats econòmiques, socials i culturals i a l'exercici de 

les facultats integrants del dret de propietat. 

Tot això, sense més limitacions que les establides en les lleis i normes vigents, 

i d'acord amb el sentit que s'assenyala en aquestes per a la consecució de 

l'interés públic general.  

L'activitat municipal respectarà l'exercici d’aquestes activitats i d’aquests béns, i 

actuarà en l'àmbit de la seua competència per tal d’impedir que es lesionen o 

perjudiquen. 

 

Article 9 

Deures. Els residents a Museros, i els altres administrats que es relacionen 

amb aquesta comunitat, actuaran complint els deures següents: 
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a) Respectar els ciutadans en les relacions de veïnatge. 

b) Col·laborar amb l'administració en els supòsits establits legalment. 

c) Suportar les càrregues públiques. 

d) Complir les ordres d'execució de mandats legals i normatius. 

e) El pagament de tributs.  

 

Article 10 

Tots els veïns, veïnes i transeünts estan obligats a respectar la propietat aliena, 

les facultats de la qual exercirà el propietari dins de les limitacions establides 

per les lleis i pels reglaments. 

 

De les relacions de convivència 

Article 11 

Queda prohibit: 

a) Fer burles o maltractar les persones que es troben a la localitat, 

especialment si es tracta d'ancians o d'altres persones amb discapacitat física o 

psíquica. 

b) Alterar l'ordre i la tranquil·litat pública o dels veïns amb sorolls, escàndols, 

baralles, rebombori o tumults, especialment a partir de les 00.00 h. 

c) Hostilitzar i maltractar els animals. 

d) Causar perjudicis a l'arbrat, parterres, plantacions, cultius i jardins, tant 

públics com privats. 

e) Apoderar-se de fruits i d’efectes aliens sense llicència dels propietaris, 

encara que per la seua quantia no constituïsquen delicte ni falta. 

f) Causar destrosses o embrutar els edificis, tant públics com privats, les 

tanques, les bardisses o parets divisòries, els bancs i les fonts públiques, els 

fanals d'enllumenat, els pals de línia d'electricitat, les conduccions d'aigües i, en 

general, els béns i els serveis que siguen d'interés públic o privat. 

g) Impedir la celebració de festes i desfilades autoritzades degudament, 

processons i actes religiosos, i causar molèsties als seus assistents. 
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h) Disparar coets, petards i, en general, focs artificials, sense prendre les 

precaucions corresponents per a evitar accidents i molèsties a les persones o 

danys en les coses. 

i) Encendre focs en llocs proveïts d'arbratge o on existisquen matolls. 

j) Abocar aigües residuals, dipositar restes d'animals morts o d’altres 

despulles, brosses, enderrocs, deixalles, residus o qualsevol objecte que 

pertorbe la neteja o cause molèsties a les persones o al trànsit de vehicles, a la 

via pública. 

k) L'estesa o exposició de roba, peces de vestir o elements domèstics en 

balconades, finestres, ampits, terrasses exteriors o paraments d'edificis situats 

cap a la via pública, o que siguen visibles des d'aquesta. 

l) Sacsejar catifes, estores, robes i altres efectes d'índole personal des de les 

balconades, finestres i portals; regar les plantes amb una quantitat d'aigua que, 

pel seu excés, puga incomodar els altres veïns o usuaris de la via. Aquestes 

tasques solament es podran realitzar de 00.00 h a 07.00 h a l'estiu, i de 07.00 h 

a 08.00 h a l'hivern, tot atenent les normes de convivència que es descriuen en 

aquesta ordenança. 

m) Llavar tot tipus de vehicles a la via pública. 

 

Article 12 

Es cuidaran tots els animals que habiten als parcs, jardins i estanys del 

municipi, i es tractaran com a part de la naturalesa i de la nostra companyia. 

Les conductes de maltractament als animals seran corregides i sancionades.  

 

CAPÍTOL II 

Activitats a la via pública 

 

Article 13 

La construcció i l’ús dels edificis es portarà a terme d’acord amb les normes de 

policia estatals i municipals.  

 



 

 

6 
 

AJUNTAMENT DE MUSEROS 
CIF P4617900H 
Plaça del Castell, 1 
46136 Museros (València) 
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30 
www.ajunt-museros.com 

 

 

 

Article 14 

No es podran col·locar cartells ni inscripcions a les façanes dels edificis, fins i 

tot aquells que facen referència activitats professionals o industrials, sense 

l’autorització municipal i l’acreditació prèvia del permís del seu propietari.  

 

Article 15 

Queda prohibit circular per les voreres amb qualsevol tipus de vehicle, excepte 

els destinats a persones impedides o a xiquets.  

Les tasques de descàrrega d'objectes que puguen embrutar els carrers, 

comportaran l'obligació de deixar net el lloc en què aquestes mercaderies es 

descarreguen, immediatament després d'acabar l'operació. 

 

Article 16 

No podrà col·locar-se cap objecte que entorpisca la circulació lliure a la via 

pública, ni penjar res que sobreïsca de les façanes de les cases.  

 

Article 17 

1. Els ocupants dels edificis adjacents a la via pública, o en defecte d'això la 

comunitat, estan obligats a mantenir neta la part de vorera en tota l'extensió 

que done enfront de l'immoble, i agranar-la i netejar-la amb aigua neta si fóra 

necessari. 

2. Quan es tracte d'edificis deshabitats, aquesta obligació l'assumirà el seu 

propietari.  

 

Article 18 

Queda prohibit col·locar cadires, taules, bancs i parades a les voreres de la via 

pública, sense la concessió expressa de l'alcaldia. 
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Article 19 

Queda prohibit, i serà objecte de sanció, les baralles i agressions de paraula o 

obra a veïns i transeünts, que es produïsquen a la via pública o que afecten la 

convivència pública. 

 

Article 20 

Es prohibeix tota classe de jocs que puguen causar danys a qui els practiquen, 

o que molesten o perjudiquen els veïns, com ara disparar petards o coets, 

promoure baralles de gossos o disparar rifles d'aire comprimit, entre d’altres. 

Queden igualment prohibides les baralles i apedregades, posar obstacles als 

carrils del tren i usar sarbatanes i tiradors de goma.  

Els pares, les mares i els tutors seran responsables civilment dels danys que 

els seus fills puguen causar i de les indemnitzacions procedents, a més de les 

sancions governatives.  

 

Article 21 

Queda prohibit alterar l'ordre i produir escàndols tant a la via pública com a 

l'interior dels edificis, i produir sorolls i molèsties; fins i tot, fer música i 

serenates sense permís de l'alcaldia, i igualment, causar molèsties al veïnat en 

realitzar activitats no autoritzades o en excedir-se en les autoritzacions. I, 

especialment, queda prohibit portar a terme aquestes activitats després de les 

00.00 h. 

 

Article 22 

La realització de qualsevol activitat o acte a la via pública, ja siga de caràcter 

cultural, esportiu, festiu, d'oci, etc., en hores de descans, requerirà l’autorització 

prèvia de l'alcaldia, i a la sol·licitud, s’especificaran: horaris, tipus d'activitat a 

realitzar, mitjans de seguretat disponibles i totes les dades que requerisquen 

les diferents activitats i que siguen sol·licitades per l'autoritat competent.  
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Article 23 

Queda terminantment prohibit circular per la via pública en estat d'embriaguesa 

o drogoaddicció. Els agents de l'autoritat retiraran a qui es trobe en aquest 

estat i el portaran a l'establiment corresponent, on haurà de fer-se càrrec de les 

despeses que això ocasione, independentment de la sanció governativa 

corresponent.  

També se sancionarà com a infracció efectuar aigües menors o majors (orinar 

o defecar) a la via pública.  

 

Article 24 

Queda igualment prohibida la mendicitat a tot el terme municipal, amb 

l'excepció d'entitats benèfiques, i amb l’autorització prèvia de l'alcaldia. 

 

Article 25 

No es permet utilitzar com a mitjà d'anunci cap classe de botzines ni 

instruments de so molest. De la mateixa manera, es prohibeix instal·lar rètols o 

focus lluminosos que, per la seua col·locació i intensitat o per la seua 

composició cromàtica, puguen danyar la vista de veïns, vianants o conductors, 

o puguen distraure la conducció.  

 

Article 26 

Queda prohibida la venda ambulant a la via pública sense permís de l'autoritat 

competent. Els contraventors d'aquesta disposició seran sancionats, i se’ls 

recollirà la mercaderia en cas de reincidència. Especialment els productes 

alimentosos destinats al consum humà.  

 

Article 27 

No es realitzaran focs que produïsquen fums a la via pública ni als habitatges. 

Les fogueres, falles i focs que tradicionalment es porten a terme a la via 

pública, necessitaran l’autorització municipal corresponent.  
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Article 28 

Tota ocupació temporal de la via pública requerirà llicència prèvia.  

Quan es tracte d'ús privatiu permanent de la via pública, es requerirà la 

concessió administrativa, que es tramitarà d’acord amb les normes contingudes 

en els articles 62 i concordants del Reglament de béns de les entitats locals i 

altres disposicions pertanyents. 

 

Article 29 

1. L'ocupació de la via pública amb taules, cadires, barandats, tests, parades o 

altres elements anàlegs, necessitarà l’autorització municipal, que s'atorgarà 

discrecionalment tenint en compte les necessitats del trànsit i del lloc on es 

projecten, amb limitació d'horaris d'ús. 

2. Igualment, serà necessari el permís per a la instal·lació de quioscs o llocs 

fixos de venda, i les concessions que s'atorguen a aquest efecte s'entendran 

sempre a precari, sense dret a cap indemnització, si és retirada la concessió 

abans del temps previst, per raons urbanístiques o de circulació.  

 

Article 30 

1. Els materials de qualsevol classe, que autoritzadament i circumstancialment, 

queden dipositats a la via pública, se situaran de manera que no hi 

impedisquen el trànsit i requeriran de nit la instal·lació d'enllumenat roig, 

suficient i adequat per a prevenir accidents. 

2. Aquesta mateixa precaució s'exigirà pel que fa a les tanques i bastides que 

ocupen part de la via pública. 

3. Quan en aquesta última hi haja rases o sondatges oberts, l'empresari de les 

obres haurà d’adoptar, sota la seua responsabilitat, les precaucions 

necessàries per evitar accidents i, per a això, delimitarà amb cordes o tanques 

el recinte, col·locarà cartells de prevenció adequats i il·luminarà les obres amb 

fanals rojos de nit. La persona o l’entitat per compte de la qual es realitzen les  
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obres, serà subsidiàriament responsable en cas d'accident causat per omissió 

d'aquestes prevencions. 

 

Article 31 

1. Quan a les rases o excavacions, de qualsevol tipus, realitzades a la via 

pública, es troben objectes de presumpte valor arqueològic, artístic o històric, 

s’informarà immediatament a l'alcaldia. L'ocultació de qualsevol troballa serà 

objecte de sanció, i de la determinació de les responsabilitats d'un altre ordre al 

fet que pertocara. 

2. Per a la realització d'excavacions, s’haurà d'obtenir prèviament la llicència 

municipal preceptiva, i comptar amb l'autorització del propietari del terreny i 

amb el permís corresponent dels organismes centrals i autònoms competents. 

La realització d'excavacions sense complir aquests requisits, serà sancionada 

amb 100.000 ptes. de multa i es requisaran tots els objectes utilitzats.  

 

Article 32 

Les conduccions d'aigua, de gas i d’electricitat que s’hagen de realitzar a la via 

pública o al subsòl d’aquesta, i també, la instal·lació a la mateixa via pública de 

pal, cadireta i caixes de distribució, necessitaran la llicència prèvia de 

l'administració municipal. Aquestes conduccions hauran de sotmetre's, quant a 

condicions tècniques i de policia, als reglaments i altres preceptes en vigor, i en 

defecte d'això, a les condicions que es disposen. 

 

Article 33 

1. Queda prohibit l'abocament, a la via pública, mitjançant canalons o degoteig, 

de les aigües pluvials procedents de les cobertes dels edificis. Si existeix 

clavegueram, aquestes aigües seran conduïdes per les canonades adequades. 

Si no existeix aquest servei, les aigües seran abocades, ja siga a un embornal 

o cisterna, que es construirà al pati de l'edifici, o bé, canalitzades, per sota de la 

vorera, al rierol de la via pública. 
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2. Els propietaris d'edificis antics que en l'actualitat continuen abocant 

directament aquestes aigües a la via pública mitjançant canalons, estaran 

obligats a suprimir aquesta manera d'evacuació des del moment en què es 

practiquen obres de reparació de la façana de l'edifici, o de reconstrucció de les 

teulades o terrats.  

 

Article 34 

1. Els vianants transitaran en tota classe de vies públiques pels passejos, 

voreres o andanes, i en cas de no haver-ne, al més pròxim possible a les vores 

de les vies públiques. 

2. Als encreuaments amb altres vies, han d'adoptar les precaucions 

necessàries per evitar accidents, i se subjectaran a les indicacions que facen 

els agents encarregats del trànsit o a les senyalitzacions mecàniques que 

existisquen. 

 

Article 35 

1. El vianant que haja de travessar la calçada, haurà de comprovar prèviament 

que es troba lliure, i ho farà ràpidament seguint una trajectòria perpendicular a 

l'eix d'aquesta. 

2. Si el lloc d'encreuament està indicat, els vianants estaran obligats a fer-ne ús 

quan tracten de travessar la calçada. 

3. Quan en trobar-se el vianant a la calçada s'hi aproxime un vehicle, aquest 

s’ha de detenir i permetre que el vehicle passe lliurement. Al mateix temps, el 

conductor del vehicle ha de disminuir la velocitat. S'exceptua d'aquesta regla el 

cas que els agents de l'autoritat, o els senyals de prioritat, donen pas al 

vianant. 

4. Si no es poden resoldre els conflictes entre vianants i vehicles amb 

l’aplicació de les regles tenors anteriors, els conductors d'aquests últims 

donaran la preferència als primers. 
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Article 36 

Els conductors de vehicles de tracció animal, quan transiten per la zona 

urbana, hauran de conduir en mà les cavalleries, a no ser que es complisquen 

alhora les condicions següents: que les cavalleries porten brida, els carruatges 

disposen de molls col·locats sobre els eixos i el carruatge dispose del fre 

manejable corresponent des de l'interior del vehicle. 

 

Article 37 

1. Els vehicles als quals es refereixen els articles anteriors, portaran llum 

suficient, des que es faça fosc fins que clarege, perquè puguen ser distingits a 

distància. Els aparells utilitzats hauran de projectar llum de color blanca o groga 

cap a davant, i roja cap a darrere; si la longitud del vehicle, amb la seua 

càrrega, excedeix de 6 m, portaran dues llums blanques o grogues a la part 

davantera i una altra roja a la posterior, situades ambdues al costat esquerre 

del sentit de la marxa. Si porten llums a cada banda, seran iguals i simètriques. 

2. Com a dispositiu de senyalització, s'utilitzarà l'enllumenat ordinari. A més, 

portaran a la part posterior dos catadiòptrics rojos de forma triangular. El que 

s’ha exposat anteriorment estarà subjecte a la normativa prescrita en el 

Reglament general de la circulació. 

 

Article 38 

Quan dos vehicles es troben en direcció oposada en un carrer estret on, no 

obstant això, estiga permesa la circulació en doble direcció, haurà de retrocedir 

el vehicle més lleuger; en igualtat de condicions, el que porte menys càrrega, i 

en últim terme, el que es trobe més pròxim a les eixides del carrer, excepte que 

aquesta forme pendent o costa pronunciada, en aquest cas haurà de retrocedir 

el que puga. 
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Article 39 

Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i, si calguera, a 

detenir-los prudencialment, quan les circumstàncies del trànsit, de la visibilitat o 

dels vehicles ho imposen, per evitar possibles accidents o qualsevol perjudici o 

molèstia als altres usuaris. 

 

Article 40 

Les parades dels taxis o dels autocars, fixes o facultatives, seran fixades per 

l'alcaldia, que explicarà els acords corresponents a la corporació municipal. 

 

Article 41 

1. Els vehicles de lloguer destinats al transport de viatgers, hauran de ser 

prèviament autoritzats per la corporació, que aprovarà, amb caràcter general, 

les tarifes aplicables al transport d'acord amb l'ordre, de 4 de novembre de 

1964, o ordenança especial.  

2. Serà exigible, als vehicles i als seus conductors, les condicions d'higiene i 

neteja degudes, i als primers, a més, les requerides com a indispensables per a 

la seguretat de les persones. 

3. Totes les autoritzacions que es concedisquen per a l'explotació del servei al 

qual es refereix aquest article, quedaran subjectes a les reglamentacions que 

es troben vigents, i a aquelles que més avant puguen dictar-se. 

 

Article 42 

És obligació general dels veïns que, quan noten senyals d'incendi en algun 

edifici, donen part immediatament a qualsevol agent de l'autoritat. Fins que 

l’autoritat dispose del que siga convenient per a l'extinció de l'incendi, es 

permetrà l'ús de les mànegues particulars o del veïnatge.  

Els habitants del carrer o de la plaça on es manifeste l'incendi, si aquest ocorre 

durant la nit, hauran d'il·luminar les balconades i les finestres i franquejar les  
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portes de les seues cases i habitacions, perquè els bombers puguen arribar al 

punt des del qual es puga dominar l'incendi. 

En cas d'extrema gravetat, l'Ajuntament podrà, seguint els tràmits legals, exigir 

les prestacions obligatòries dels veïns, per a l'extinció d'incendis. I els que 

prenguen part en la seua extinció, hauran de complir les ordres de les autoritats 

i empleats facultatius que dirigisquen les operacions, sense que ningú fora 

d'aquests tinga dret per a manar cap operació.  

Des del moment que estiga extingit un incendi, totes les conseqüències que en 

resulten, com el desenrunat, enderrocament dels envans i sostres que hagen 

quedat ruïnosos i altres obres que siga necessari executar, es faran per compte 

del propietari, que haurà de portar, en el termini més breu possible i sota la 

seua responsabilitat, els obrers que estime necessaris per a executar aquests 

treballs i acreditar, al mateix temps, la persona facultativa que els dirigisca, 

excepte la intervenció deguda de les companyies d'assegurances.  

Es prohibeix terminantment llançar pels buits de les façanes i patis, matalassos 

ni cap altre element, amb el pretext de salvar-los. Els contraventors seran 

sancionats per l'autoritat, segons els casos, sense perjudici de la culpa que 

resultara dels danys que hagueren causat per aquest motiu.  

En cas que ocórrega qualsevol altre sinistre en una finca, com ara 

enfonsament, inundació, explosió, etc., es faran els mateixos senyals que en 

els casos d'incendis. 

Els amos de les cases, habitacions o edificis on s'haja declarat el foc, estan 

obligats, sota la seua responsabilitat, a obrir les portes al primer avís de 

l'autoritat o dels agents; en cas de negar-se a obrir-les, seran forçades i 

detinguts els que hagen desobeït les ordres o la invitació de l'autoritat.  

Quant a incendis forestals, es tindrà en compte el que es disposa en la 

legislació i en les normes complementàries vigents. 
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CAPÍTOL III 

Normes de policia rural 

Article 43 

No es podrà construir cap pont, tancament, etc., sense haver obtingut 

prèviament la llicència corresponent de l'autoritat local. A la sol·licitud que 

presentarà l’interessat, haurà d'acompanyar per duplicat, i a escala, 

l'emplaçament i la memòria explicativa del que desitja construir. 

Les tanques vives hauran de separar-se dels límits del camí una distància 

mínima de 50 cm.  

La infracció d'aquest article portarà la mateixa penalitat que s'estableix per a 

aquells que realitzen obres en finques urbanes, sense estar proveïts de la 

llicència corresponent. 

 

Article 44 

L'autoritat local impedirà el tancament o un altre obstacle de les servituds 

públiques, que en cap cas han d'estar obstruïdes. 

 

Article 45 

Els emmagatzemadors de ferratges tancaran les seues mercaderies en llocs 

tancats i assegurats, i no permetran que s’hi aproxime ningú amb llums, fòsfors 

o qualsevol altre objecte inflamable.  

 

Article 46 

Queda terminantment prohibit encendre foc i fer fogueres al camp, als llocs 

habitats i on existisca perill.  

Els llauradors que efectuen la crema de restolls, ho faran sempre de dia i quan 

les condicions meteorològiques no constituïsquen un perill per a la propagació 

del foc, i seran responsables dels danys que puguen causar. 

No es podran alçar barraques, cabanyes, etc., rafals fets de fustes, brancatge, 

palla o herba, a menys de 100 m de distància d’un lloc habitat. 
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Article 47 

Queda prohibit tirar pedres o qualsevol altre objecte als arbres, sèquies o 

camps, bé siguen particulars o en terrenys comuns, o causar qualsevol dany a 

les hortes. 

 

Article 48 

Queda prohibit, igualment, deixar abandonades les cavalleries, animals 

domèstics o aus en camps o finques, encara que foren dels mateixos amos, 

llevat que aquestes finques estiguen tancades o els animals lligats amb la 

seguretat deguda, o custodiats pels seus amos o persones al seu servei. Les 

cavalleries, animals o bestiars que es troben abandonats o en propietat aliena, 

seran recollits pels guardes o dependents de l'alcaldia i posats a la seua 

disposició, i es denunciaran els seus amos als efectes oportuns.  

 

Article 49 

Es prohibeix maltractar o matar els gossos o altres animals de qualsevol tipus 

que hi haja a les propietats particulars per a vigilar-les, mentre no isquen 

d'aquestes per a escometre les persones. Els animals morts seran enterrats en 

llocs apartats, en fosses que tinguen almenys 1,50 m de profunditat. 

 

Article 50 

Es prohibeix tapar les rases i els pous que hi haja a les propietats alienes, tallar 

les tanques que les envolten, fer llenya en altres llocs d’aprofitament comú, 

amb subjecció a les regles establides o al que establisquen més endavant i, 

finalment, causar danys, de qualsevol tipus i amb qualsevol mitjà, a la propietat 

rural, als camins, al curs de les aigües i altres elements o objectes que es 

relacionen amb la propietat agrícola o forestal. 
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Article 51 

No es permetran les plantacions de canyars als marges dels camins i de les 

sendes públiques de caràcter municipal. També queden prohibits els canyars 

amb una orientació que puga causar perjudicis als camps adjacents. Finalment, 

queda prohibit l'establiment de femers als voltants dels camins i de les sendes 

municipals, a una distància menor de 5 m. 

 

Article 52 

Tots els anys, en l’època corresponent, es procedirà a la poda i neteja de les 

séquies de regs.  

Als camins proveïts de ferms especials que limiten amb séquies, quan 

s'efectuen les podes corresponents, els productes sobrants només podran 

romandre tres dies a les vores dels camins.  

 

Article 53 

1. Les construccions que es dediquen a quadres o estables hauran de tindre el 

paviment impermeable, almenys a la part destinada a rebre les orines, i amb el 

suficient pendent perquè aquestes es dirigisquen a un orifici proveït de sifó, 

connectat amb la xarxa del clavegueram. 

2. Les quadres i els estables tindran una alçada mínima de 2,50 m i una 

cubicació de 20 m3 per animal major, i estaran proveïts de suficient ventilació. 

3. Almenys una vegada al dia es procedirà a arreplegar el fem i conduir-lo als 

femers establits. 

 

Article 54 

Els abocadors i dipòsits de residus, que necessàriament hauran d'estar 

autoritzats, estaran emplaçats en zona rural i a distància dels habitatges, i 

s’hauran de construir en llocs on no hi haja risc de contaminació d'aigües 

superficials ni subterrànies, a més, les parets i els sòls hauran de ser 

impermeables.  
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Article 55 

1. Les quadres destinades a estabulació del bestiar boví, equí, porcí, de llana o 

cabrú, no podran estar situades a la zona del centre de la població. 

2. S'exceptua de la regla anterior les quadres d'animals equins, quan el nombre 

d'aquests no excedisca de tres. 

3. Les autoritzacions a què es refereix el paràgraf anterior, requeriran l'obtenció 

de l’autorització corresponent dels serveis tècnics de l'Ajuntament. 

 

Article 56 

L'explotació industrial de cries d'aus, de conills i d’altres animals semblants, 

requerirà l'obtenció de llicència municipal, en la qual es determinaran les 

condicions i els requisits als quals hauran de subjectar-se les instal·lacions. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

Primera. Facultat sancionadora 

Correspondrà a l'alcaldia sancionar, dins de la seua competència, les 

infraccions que es cometen, per actes d'acció o omissió, contra el que es 

disposa en aquesta ordenança i en les disposicions generals concordants i 

supletòries. Tot això, sense perjudici de la competència atribuïda a l'autoritat 

superior en aquesta matèria.  

 

Segona. Règim jurídic 

Els funcionaris municipals que designe l'alcaldia per a vigilar el compliment 

d’aquesta ordenança, estendran acta de les infraccions que comproven d'ofici o 

per denúncia de particulars. Aquesta acta donarà lloc a la incoació de 

l’expedient corresponent, amb audiència de l'interessat en un termini de deu 

dies, i una vegada transcorreguts l’alcaldia el resoldrà com estime procedent. 
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Tercera. Faltes i sancions 

1. Es consideraran falta, d’acord amb el que es disposa en aquesta ordenança, 

els actes o omissions que constituïsquen la infracció de les normes 

contingudes en aquesta, o de les ordres que l'autoritat dicte per al seu 

compliment, atenent sempre les característiques del fet, com ara la perillositat, 

lmolèstia, reincidència, etc. 

Les faltes lleus seran les que impliquen mera negligència o descuit; les faltes 

greus, les que constituïsquen reincidències en les faltes lleus o vulneració de 

les prohibicions establides en l'ordenança, i les faltes molt greus, la 

desobediència reiterada a les ordres rebudes i la resistència manifesta o el 

menyspreu al compliment de les normes d'aquesta ordenança. 

2. Les faltes lleus se sancionaran amb multes de fins a 10.000 ptes., les greus 

amb multes de 10.001 fins a 25.000 ptes., i les faltes molt greus amb multes de 

25.001 a 100.000 ptes. 

3. L'aplicació de les sancions establides en aquesta ordenança exclou els 

casos de desobediència o de resistència als agents de l'autoritat, en aquest 

cas, es passarà el tant de culpa als tribunals de justícia.  

 

RECURSOS 

 

Les resolucions sancionadores que es dicten per les infraccions a les 

prescripcions contingudes en aquesta ordenança, podran ser recorregudes 

d'acord amb el que es disposa en la Llei de procediment administratiu. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

El règim que estableix aquesta ordenança s'entén sense perjudici de les 

intervencions que corresponguen a altres organismes en l'esfera de les seues 

competències. 


