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Edicte de l'Ajuntament de Museros sobre aprovació inicial del Reglament 

per a l'ús de l'àrea recreativa denominada paellers a Museros 

 

Aprovat inicialment el Reglament per a l'ús de l'àrea recreativa denominada 

paellers a Museros, pel Ple de la corporació, en sessió de 28 de juny de 2018, i 

d’acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 

local, s'exposa íntegrament al públic i als interessats, perquè, en un període de 

30 dies hàbils, siga examinat i es presenten les reclamacions o els 

suggeriments que consideren adients formular. Si no es presentaren 

reclamacions, l'aprovació inicial s'entendrà definitiva sense necessitat d'una 

nova publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  
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CAPÍTOL I  

Disposicions generals 

 

Article 1. Fonament  

Aquest reglament es dicta en exercici de les facultats concedides per l'article 3 

de la Carta Europea de l'Autonomia Local, de 15 d'octubre de 1985; pels 

articles 133.2 i 144 de la Constitució, i pels articles 4 i 25.2b), f) i l), de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i per l’article 55 del 

RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions 

vigents en matèria de règim local.  

 

Article 2. Objecte  

Constitueix l'objecte d’aquest reglament regular el règim d'utilització dels 

usuaris i usuàries de la zona habilitada per a paellers (barbacoes) amb les 

seues respectives taules, zona de pícnic, banys i safareig, situada al pou 1 

(antic depòsit de l'aigua) per mantindre-la en un adequat estat de conservació, i 

possibilitar el seu gaudi comunal ple, equitatiu, permanent i adequat a l'ordre 

públic. L'àrea recreativa es compon dels elements següents: paellers 

(barbacoes) amb les seues corresponents taules, zona de pícnic, banys, 

safareig i altres zones comunes. 

  

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu  

L'àmbit d'aplicació d’aquest reglament és la parcel·la municipal amb referència 

cadastral 46179A022000260000SY, situada a l'antic depòsit de l'aigua, la qual 

ha sigut habilitada per a paellers amb les seues corresponents taules, zona de 

pícnic, banys i safareig.  

 

Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiu  

1. Aquest reglament s'aplica a totes les persones que es troben dins de l’espai 

assenyalat i que realitzen qualsevol tipus d'ús de la zona recreativa definida en 

l'article anterior, qualsevol que siga la seua situació jurídica administrativa.  
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2. Així mateix, el que es disposa en aquest reglament també serà aplicable als 

organitzadors d'actes públics, en els supòsits als quals es refereix l'article 4.2 

d'aquest.  

 

Article 5. Ús i gaudi comunal de la zona recreativa  

1. D’acord amb l'article 79 de la Llei de bases de règim local 7/85, de 2 d'abril, 

la zona recreativa regulada en aquest reglament, constitueix un bé afecte a l'ús 

públic. 

2. El lloc definit en aquest reglament, per la seua qualificació de bé de domini i 

ús públic, no podrà ser objecte de privatització d'ús en actes organitzats que 

per la seua finalitat, contingut, característiques o fonament, pressuposen la 

utilització amb finalitats particulars en detriment de la seua pròpia naturalesa i 

destinació. Quan per motius d'interés general, l’Ajuntament autoritze actes 

públics en aquest lloc, s'hauran de prendre les mesures previsores necessàries 

perquè la major afluència de persones a aquests no cause danys en les plantes 

i mobiliari urbà, i en la neteja de l'àrea, i sempre que siguen sol·licitats amb 

l'antelació suficient a l'Ajuntament.  

3. L'Ajuntament es reserva la potestat de tancar la instal·lació durant 

determinats dies a l'any i haurà d’informar amb temps suficient d'aquests.  

4. La vigilància i el control de la instal·lació, i el general, el compliment d’aquest 

reglament seran efectuats per la Policia Local.  

 

CAPÍTOL 2 

Normes de la instal·lació 

 

Article 6. Procediment  

Per a l'ús dels paellers (barbacoes), amb les seues corresponents taules, 

s'estableix el procediment següent:  

1. Haurà de realitzar-se una sol·licitud de número de reserva d'utilització  

telemàticament mitjançant la plataforma creada a aquest efecte. Els camps que 

s’hi ompliran seran nom, cognoms, domicili, DNI, nombre de persones que en 
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faran ús conjunt del paeller (barbacoa) i torn per a utilitzar-lo, dels que queden 

pendents per cobrir, tot seguint un rigorós ordre de sol·licitud.  

Per raons d'un millor i adequat control en la reserva i en l’ús de la instal·lació, 

l'Ajuntament es reserva la facultat de no adjudicar diàriament i anualment la 

totalitat dels números de reserva d'utilització possibles.  

Per a l'ús de la instal·lació per menors d'edat, la reserva de la instal·lació 

sempre la realitzarà la persona representant legal del menor o de la menor, qui 

respondrà, en cas de danys o desperfectes en la manera establida legalment.  

El programa de reserva generarà un correu de confirmació en el qual constaran 

el número de paeller assignat i el torn per al qual es reserva. Aquest document 

haurà de portar-se en format físic o digital durant l'ús de la instal·lació i ser 

mostrat al personal de l'Ajuntament o a la Policia Local, en cas de requeriment, 

amb la finalitat de facilitar les seues funcions de vigilància i control de la 

instal·lació, i en les actuacions que, si escau, hagen de realitzar com a 

conseqüència de conflictes veïnals que puguen sorgir.  

3. Així mateix, qui realitze una reserva, i per causa de força major no ocupara 

l'espai reservat, haurà de cancel·lar la reserva el més prompte possible, i com a 

mínim dues hores abans del torn elegit. Qui no ocupe la zona reservada en el 

torn corresponent perdrà el dret a realitzar reserves durant un període de tres 

mesos.  

 

Article 7. Normes comunes d’ús  

1. Els usuaris o les usuàries han d'utilitzar les instal·lacions a l'hora 

determinada en el torn que els va ser autoritzat.  

2. És obligació de l'usuari o de la usuària complir estrictament l'horari que li 

haja sigut assignat. La correspondència de les taules amb els seus respectius 

paellers està determinada en l'annex I d’aquest reglament.  

3. En la reserva de paellers, es permetrà la col·locació de quatre cadires 

addicionals per taula, i per tant, resultarà una ocupació màxima de dotze 

persones per taula.  
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4. A l'hora de finalitzar el torn, la persona usuària haurà de tindre ja retirats tots 

els utensilis, aliments i materials de la seua pertinença. Recollits degudament 

els residus i dipositats en els contenidors que es troben habilitats a aquest 

efecte. S'haurà d'haver netejat correctament els paellers, les cendres es 

depositaran als recipients d'acer existents per a aquesta finalitat i haurà d’haver 

posat en ordre la zona de neteja en la qual puguen existir deixalles i restes que 

hagen sigut conseqüència del seu ús, i es deixarà en correcte estat de 

conservació per a ser utilitzat en el pròxim torn.  

5. Cada usuari o usuària ocuparà només el paeller, amb les taules 

corresponents, que li haja sigut designat, del qual serà responsable durant el 

seu torn. A aquest efecte, no en podrà fer ús de manera que perjudique o que 

ocupe l'espai del paeller que es trobe contigu al seu.  

6. Es destinarà el paeller a ús de cuina o barbacoa exclusivament.  

7. Per a encendre els paellers, estarà prohibit utilitzar mobles o elements 

pertanyents a l'entorn general de la instal·lació, per a utilitzar-los com a llenya 

per al foc.  

8. S'encendrà i mantindrà el foc amb les corresponent normes d’atenció, i es 

vigilarà que no s'estenga més enllà de l'espai reservat per al paeller, i no es 

prenga foc cap tipus d'objecte, de persona o d’animal.  

9. Quan en l'exercici de funcions pròpies de la Policia Local o del personal de 

l'Ajuntament, es detecte que en alguna de les zones de l'àrea recreativa s'ha 

produït alguna incidència, es donarà trasllat d’aqueixa a la Unitat de Patrimoni 

amb indicació expressa de l'autor del mal, data i mal causat, amb la finalitat que 

es tramite el corresponent expedient de reclamació de danys en béns 

municipals.  

10. Queda prohibida tota acció que cause molèsties o perjudicis al col·lectiu 

d'usuaris en general, i també, els possibles danys als elements que formen 

l'entorn de la instal·lació, com pujar als arbres, música estrident o alt volum, 

jocs o formes de distracció que puguen molestar la resta de persones usuàries, 

l'entrada d'animals i dificultar el pas per les zones comunes.  
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11. S'obeiran les condicions especials que, si escau, fixe l'Ajuntament i els 

agents de l'autoritat, per motius de seguretat, d’higiene, de neteja i d’altres 

circumstàncies especials que obliguen al compliment d'una instrucció especial.  

12. Qualsevol usuari o usuària que siga objecte d'amonestació per no respectar 

les normes generals i específiques d'utilització de la instal·lació, 

independentment de la gravetat del cas que determine la seua amonestació, 

serà registrat en el control d'incidències que la instal·lació disposarà a aquest 

efecte. S’hi reportarà la causa, els efectes del fet i les dades personals 

d'aquest, a l'efecte d’una possible denegació d'una nova reserva.  

13. Queden facultades, amb caràcter general, les persones autoritzades per 

l'Ajuntament o per la Policia Local per a amonestar verbalment als qui no 

complisquen les normes d'ús de la instal·lació.  

14. Així mateix, l'Ajuntament podrà suspendre la utilització de l'àrea recreativa 

dels paellers per criteris que, per causes de força major o d’interés públic, així 

ho justifiquen. Si més no, estarà prohibit el seu ús i quedaran automàticament 

revocades les autoritzacions concedides, sense dret a cap reclamació, en els 

dies declarats de risc pel centre d'emergències de la Generalitat Valenciana.  

15. Totes les autoritzacions que es concedisquen per a la utilització privativa de 

la zona habilitada per a paellers, amb les seues corresponents taules, se 

subjectaran a les següents normes d'ús, l'incompliment de les quals implicarà la 

revocació automàtica de l'autorització concedida, sense perjudici de les 

responsabilitats civils, penals, o administratives que la seua infracció comporte.  

16. Qualsevol incompliment dels reglaments i de les ordenances reguladores 

dels diferents espais de l'àrea, constatat mitjançant la instrucció del 

corresponent expedient sancionador, podrà suposar la revocació de 

l'autorització que, si escau, s’haja atorgat. 

 

Article 8. Normes específiques d’ús per a paellers (barbacoes) 

La zona de paellers (a partir d'ara zona 1) consta de vuit paellers numerats de 

l'1 al 8. Aquesta àrea està separada de la zona de pícnic (zona 2) per una 

edificació destinada a la regulació d'aigües, aïllada per una tanca. A la zona 2, 
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hi ha deu taules, cadascuna amb capacitat per a sis o vuit persones, a més de 

dos buits intermedis on es podran col·locar unes taules supletòries adjacents a 

les fixes. En total, la capacitat de la zona de pícnic serà de vuitanta a cent 

persones, aproximadament.  

L'ocupació d'aquesta zona serà mitjançant prèvia reserva en torns amb número 

de reserva d'utilització per torns de menjar o sopar. Les paelles i d’altres 

utensilis es netejaran a la zona 3, especificada en el corresponent plànol de 

l’annex I, plànols d’aquest reglament. Es tracta d’un espai habilitat a aquest 

efecte amb un safareig corregut i aixetes. A més de disposar d’un xicotet 

magatzem d'ús restringit al personal autoritzat i dos banys (dones/homes) que 

romandran oberts durant els torns d'ús assignats. 

En el annex II, horaris d'obertura i tancament de la instal·lació paellers, 

s'estableixen els horaris que corresponen a cada torn en funció de l'època de 

l'any. 

 

Article 9. Normes específiques per a zona de pícnic i zona de jocs infantils 

La zona de jocs infantils serà de lliure accés dins del recinte i consta de 

diferents jocs infantils especificats en l’annex I, plànols. 

Si a la zona de pícnic queden taules lliures, es podran utilitzar aquestes taules; 

no obstant això, en cas que es presente alguna persona amb reserva 

telemàtica prèvia, tindrà prioritat la reserva, que passarà a ocupar amb taules i 

cadires pròpies els espais lliures que s'indiquen, sempre que es donen els 

requisits idonis per a la seguretat de les persones. 

La vigilància i control d'aquesta zona es realitzarà de la mateixa manera i temps 

disposat en el reglament per a la resta de zones de l'àrea recreativa. 

 

Article 10. Normes específiques per a grups 

La reserva es realitzarà telemàticament i es portarà a terme per a tots els torns: 

primer (menjar) i segon (sopar). 

Els torns amb número de reserva d'utilització es donaran per a un màxim de 

vint persones per paeller i deu persones per cada taula. S'hauran de reservar 
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tantes taules com persones s'establisca en la reserva, i les persones usuàries 

podran aportar quatre cadires addicionals fins al total de vint. 

 

Article 11. Protecció del mobiliari urbà 

1. Queda prohibit produir qualsevol tipus de dany, canviar la seua disposició o 

no seguir les normes d'utilització que s'establisquen, si escau, sobre els 

elements pertanyents al mobiliari urbà que es troben a la zona definida dins de 

l'àmbit d'aplicació d’aquest reglament. I especialment, queda prohibit el 

següent: 

a) Bancs, taules i mobiliari infantil: no estarà permés arrancar les taules i els 

bancs que estiguen fixats al sòl, ni traslladar els que estiguen solts per a 

canviar-los d'ubicació, ni realitzar inscripcions amb navalles o pintures, serrar-

los, embrutar-los i depositar-hi residus, objectes o fem, sense procedir a la 

seua neteja. El mateix succeirà amb el mobiliari de jocs infantils. 

b) Papereres i contenidor: els papers i deixalles de qualsevol tipus no es 

tiraran a terra. En tot cas, l'usuari o usuària no podrà justificar-se pel fet que 

no existisquen papereres o estiguen plenes per a tirar els residus, i els haurà 

de guardar o depositar en altres papereres municipals o contenidors públics o 

pertanyents a la seua propietat privada. 

Així mateix, no s’efectuarà cap tipus de manipulació sobre les papereres, ni 

doblegar-les, ni arrancar-les, bolcar-les, col·locar adhesius o cartells, ni fer 

pintades. 

c) Fanals, tanca i d’altres elements decoratius: en general, no es podran 

danyar en cap pars, ni pujar-se o engrunsar-se ni realitzar manipulacions 

sobre aquests. 

 

Article 12. Altres normes d’ús 

A més de les establides en les indicacions precedents, les persones usuàries 

de la zona pública d'ús recreatiu objecte d'aplicació d'aquest reglament, hauran 

de complir amb totes aquelles indicacions d'utilització que figuren en els 
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senyals existents, i també, les que realitzen els agents de la Policia Local, dels 

vigilants i del personal autoritzat. 

 

Article 13. Pagament per a l’ús 

D’acord amb el que s’estableix en el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, l'òrgan municipal competent per a això podrà portar a terme 

l'expedient que, si escau, corresponga per a l'aprovació del pagament d'una 

quantia per número de reserva d'utilització per l'ús o la prestació dels serveis 

que es presten en la zona habilitada per a paellers i les seues taules 

corresponents. 

 

CAPÍTOL III 

Règim sancionador 

 

Article 14. Iniciació del procediment sancionador 

1. L'Ajuntament podrà iniciar un procediment sancionador d'ofici, per acord de 

l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa, o com a conseqüència d'una ordre 

superior, d’una petició raonada d'altres òrgans o d’una denúncia de la Policia 

Local, personal del servei o de particulars. 

1.1. Per a aquests efectes, l'òrgan competent de l'Ajuntament podrà iniciar 

d'ofici el procediment directe o indirecte com que s'ha comés qualsevol de 

les infraccions previstes en aquest reglament, ja siga com a conseqüència 

de l'exercici de la seua funció inspectora, o per qualsevol altre motiu. 

1.2. Els agents de la Policia Local cuidaran especialment del compliment del 

que disposa aquest reglament, i formularan d'ofici les denúncies que 

corresponguen als infractors d'aquest. 

1.3. Independentment de l'obligació de comunicar les incidències, el 

personal autoritzat per al control o vigilància de la zona, podrà denunciar per 

ell mateix els fets que observen fora o dins de l'exercici de les seues 

funcions, de les quals s'hagen pogut derivar una infracció, i donaran trasllat, 

si escau, al departament que tramite els expedients sancionadors. 
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2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que 

les presenten, el relat dels fets que pogueren constituir infracció, la data en la 

qual s’ha comés, i quan siga possible, la identificació de les persones 

presumptament responsables. 

3. La formulació d'una denúncia per petició raonada d'altres òrgans o persones 

no vincularà l'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador. Quan 

a la denúncia s’adjunte una sol·licitud d'iniciació del procediment sancionador, 

l'Ajuntament haurà de comunicar la iniciació o no de l'esmentat procediment al 

denunciant i, si escau, la resolució que recaiga. 

 

Article 15. Òrgan competent 

L'òrgan competent per a ordenar la incoació d'un expedient sancionador en 

aplicació d’aquest reglament, i si escau, nomenar òrgan instructor, i dictar la 

resolució que corresponga és la persona que té l’alcaldia-presidència de 

l'Ajuntament, en virtut del que disposa l'article 21.1 lletra k), de la Llei de bases 

de règim local 7/85, de 2 d'abril, i dins dels límits establits per la legislació 

vigent, aquestes facultats es podran delegar en els termes establits legalment. 

 

Article 16. Procediment sancionador 

Les infraccions se sancionaran, prèvia la instrucció de l’expedient corresponent, 

i amb audiència de les persones interessades, en la forma previnguda pel 

reglament de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat 

pel Reial decret 1398/93, de 4 d'agost. 

 

Article 17. Persones responsables 

1. De les infraccions, són responsables les persones o entitats que les 

cometen, encara que les responsabilitats derivades de l'incompliment seran 

exigibles no solament pels actes propis, sinó també pels d'aquelles persones 

que hagueren de respondre, i dels animals, d’acord al que s'estableix en els 

articles 1903, i 1905 del Codi Civil, i en la resta de legislació vigent. Si els 
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infractors foren menors d'edat o incapacitats, respondran dels seus actes els 

qui tinguen la tutela o pàtria potestat d'aquests. 

2. Quan es tracte d'obligacions col·lectives, la responsabilitat serà atribuïda a la 

col·lectivitat corresponent o, si escau, a la persona que tinga la representació 

d’aqueixes (falles, penyes, associacions…). 

3. Quan les infraccions es cometen com a conseqüència d'un acte públic o 

d'interés general autoritzat per l'Ajuntament, seran responsables els subjectes 

que els hagen comés, i subsidiàriament, els qui van sol·licitar l'autorització. 

4. En supòsits de pluralitat de subjectes infractors, cadascun serà responsable 

únicament de la part que li siga imputable a la seua acció, però una vegada 

practicades les diligències d'investigació adients dirigides a individualitzar la 

persona o les persones infractores, i quan no siga possible determinar el grau 

de participació dels diversos subjectes que hagen intervingut en la comissió de 

la infracció, la responsabilitat serà solidària. 

 

Article 18. Obligació de reparar el mal causat 

Els causants d'algun tipus de danys als elements pertanyents als béns de 

domini públic municipal descrits en aquest reglament, no solament podran ser 

sancionats per la falta comesa com disposa aquest capítol, sinó que seran 

també responsables de la reparació dels danys causats, o del rescabalament 

del mal que hagen ocasionat, si aquesta no fora possible. Per tal de fer complir 

aquesta obligació, l'Ajuntament podrà realitzar el requeriment corresponent al 

responsable, i en cas de no produir-se la reparació o indemnització del 

responsable, podrà iniciar el corresponent procediment d'execució forçosa, 

d’acord amb els diversos mitjans establits en els articles 97, 98 i 99 de la Llei 

39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

Article 19. Infraccions 

1. La comissió d'infraccions per l'incompliment dels deures de neteja, de 

manteniment i de recollida de residus o d’abandó d'elements o materials com a 
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conseqüència de l'ús de la zona recreativa regulat en el aquest reglament, 

podrà sancionar d’acord amb el que es disposa en aquesta normativa. 

2. Seran considerades infraccions administratives, sancionades d’acord amb 

aquest reglament o disposicions dictades en desenvolupament d'aquest, les 

accions o omissions que contravinguen el que es preveu en aquest, que podran 

tindre caràcter de lleus, greus o molt greus, segons la tipificació següent: 

a) Es consideraran infraccions molt greus: 

- La desobediència a l'autoritat, tant a les indicacions del personal autoritzat 

per l'Ajuntament, com als agents de l'autoritat o al personal de l’Ajuntament. 

- Encendre foc sense fiança i número de reserva d'utilització fora de les zones 

i fora dels dies expressament autoritzats per l'Ajuntament. 

- L'entrada i la circulació de tot tipus de vehicles a la zona, excepte els 

autoritzats per l'Ajuntament. 

- Causar danys o destrosses que provoquen una deterioració de difícil o 

impossible reparació. S'entendrà qualificada dins d'aquesta conducta la 

realització de grafits o semblants. 

- La destrucció o deterioració del mobiliari urbà, o elements ornamentals 

pertanyents al municipi situats a la zona, sempre que siguen de difícil o 

impossible reparació. 

- Els actes vandàlics sobre els elements pertanyents a l'àrea recreativa. 

- Pixar o defecar fora de la zona habilitada per aquest efecte. 

- Arrancar, partir arbres o destruir els elements vegetals de domini públic 

municipal. Escorçar els arbres, fer inscripcions o anellats, i també, clavar 

qualsevol tipus de material en aquests. 

- Plantar elements vegetals no autoritzats i trasplantar els existents sense 

autorització. 

- Encendre petards o focs artificials no autoritzats. 

- Contaminar o realitzar abocaments contaminants sobre les fonts o sobre els 

elements vegetals. 

- La realització no autoritzada o en contra de les determinacions municipals 

d’actes públics, sense l’autorització municipal prèvia. 
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- Reservar la totalitat, o part de la zona recreativa, o tancar-les per a realitzar 

actes privatius de concurrència de persones, que d'alguna manera 

restringisquen l'ús a la resta dels veïnat. 

- La reincidència en la comissió de més de dues infraccions greus. 

- Ocupar o encendre foc no autoritzat dels paellers o de qualsevol altre 

element objecte de la corresponent autorització i reserva prèvia amb les 

condicions establertes. 

b) Es consideren infraccions greus: 

- Causar danys o destrosses que provoquen deterioració, quan el mal produït 

no siga d'impossible o difícil reparació. 

- La destrucció o deterioració del mobiliari, o d’elements ornamentals, quan el 

mal no siga d'impossible o difícil reparació. 

- Lligar gronxadors, escales, o un altre element no autoritzat als arbres, fanals 

o en un altre element ornamental de la zona. 

- Enfilar-se o pujar als arbres, o als elements instal·lats a la zona. 

- Utilitzar els arbres com a estenedor o per a subjectar gandules o qualsevol 

altra ornamentació no autoritzada. 

- Accedir amb gossos o qualsevol altre animal domèstic. 

- L'ús indegut dels paellers, i de qualsevol altre element objecte de la 

corresponent autorització i reserva prèvia amb les condicions establides, 

excepte les obligacions sobre la tardança en el compliment dels horaris, i no 

presentar-se en els torns reservats, que seran considerades com a infracció 

lleu. 

- La reincidència en la comissió de més de dues faltes lleus. 

c) Es consideraran infraccions lleus: 

- La producció de danys, o l'incompliment de la resta d'obligacions establertes 

en aquest reglament que no hagen sigut expressament qualificades com a 

infracció greu, o molt greu. 
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Article 20. Sancions 

1. Sense perjudici d'exigir-se quan siga procedent la corresponent 

responsabilitat civil o penal, la infracció dels preceptes d'aquest reglament 

seran sancionats i es respectaran els límits establerts per a les sancions 

imposades per l'òrgan competent vigent a cada moment. 

a) Per a infraccions molt greus: multa entre 301 € i 3000 €. 

b) Per a infraccions greus: multa entre 101 € i 300 €. 

c) Per a infraccions lleus: multa entre 50 € i 100 €. 

2. La sanció imposada serà independent de l'obligació de reparar el mal causat 

que, si escau, es produïsca, i s’abonaran les despeses de neteja o reposició 

que s'hagen originat. 

3. Les circumstàncies a tindre en compte per a la graduació de les sancions 

seran les següents: 

a) Naturalesa de la sanció. 

b) Gravetat del mal produït. 

c) Conducta de l'infractor, o grau de culpabilitat. 

d) Reincidència, reiteració o comissió d’aqueixa infracció. 

e) Transcendència econòmica, ambiental o social de la infracció. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Mentre no es pose en funcionament el programa per a la reserva telemàtica, el 

règim de reserva de les instal·lacions serà presencial, amb l'excepció del 

depòsit de la fiança que continuarà sent presencial, però quedarà derogat des 

del moment en el qual entre en vigor aquest reglament, que serà al dia següent 

a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

1. Les ordenances municipals de Museros regiran com a supletòries d'aquesta, 

en tot allò que no hi aparega regulat. 

2. Aquest reglament entrarà en vigor, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i es mantindrà 

vigent fins que no siga derogat, suspés o anul·lat per l’Ajuntament. 
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