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Els municipis són espais de trobada, convivència, oci, treball, cultura i interrelacions
humanes; per això, els espais comuns que compartim han de ser respectats i conservats per
totes les persones, ja que tots en som beneficiaris.
Els ciutadans i veïns tenen dret a participar en este espai de convivència en condicions
de seguretat i salubritat adequades, de la mateixa manera que tenen també l’obligació de
mantenir un comportament cívic en l’àmbit públic, respectant els béns i instal·lacions i fent-ne
un ús correcte, a fi de poder gaudir-ne sempre en perfecte estat d’ús i conservació.
És obligació de tots els ciutadans actuar correctament en l’ús dels béns i instal·lacions
posats a la disposició del públic i dels altres elements que configuren l’espai urbà comú a
tots.
L’Ajuntament de Borriana, sensible als greus perjudicis que s’estan irrogant als
ciutadans per determinades conductes i fenòmens actuals, que durant els últims anys han
augmentat, i que es practiquen indiscriminadament als espais d’ús públic, ha considerat
pertinent l’aprovació de la present Ordenança, que té com a finalitat protegir i garantir la
convivència, la seguretat i la salut pública, sobretot dels menors.
A més, es pretén una utilització racional dels espais públics municipals, garantint el
gaudi de tots els ciutadans de les vies i espais públics, sense que les activitats d’alguns -que
impliquen un ús abusiu dels carrers-, suposen un perjudici greu a la tranquil·litat i a la pau
ciutadana d’altres que veuen afectats els drets al descans, a la salut i a la lliure circulació
pels esmentats espais. Tots ells drets protegits constitucionalment i pel respecte dels quals
l’Administració té el deure de vetlar.
Per eixa raó, l’Ordenança aborda aquells aspectes que generen, amb reiteració i cada
vegada més intensitat, un detriment de la qualitat de vida del ciutadà, al mateix temps que
generen despeses que es detrauen dels recursos generals municipals.
L’Ajuntament no pot romandre alié a esta problemàtica i ha de combatre-la amb els
mitjans que l’ordenament jurídic arbitra. L’incompliment de les normes bàsiques de
convivència és font de conflictes i els ciutadans exigixen als poders públics, especialment als
que els són més pròxims, regulacions cada vegada més detallades i mesures actives de
mediació i, si escau, de sanció, per a resoldre’ls.
En definitiva, l’Ajuntament de Borriana pretén dotar-se, i dotar el conjunt de ciutadans,
de l’instrument que siga entés com la norma bàsica de convivència, amb l’objecte de
contribuir a millorar la qualitat de vida de tots els seus ciutadans.
La fonamentació legal per a l’elaboració d’esta Ordenança és múltiple.
D’una banda, la Constitució assenyala en l’article 103.1 que l’Administració Pública ha
de servir amb objectivitat els interessos generals. Els articles 4, 25 i 84 de la Llei 7/1985, de
bases de règim local, faculten els ajuntaments per a intervenir en l’activitat dels ciutadans a
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través de l’emissió d’ordenances en l’exercici de la potestat reglamentària i de les
competències que exerceix sobre seguretat en llocs públics i ordenació tant de vehicles com
de persones a les vies urbanes.
L’article 1 del Reglament de serveis de les corporacions locals estableix que els
ajuntaments poden intervenir en les activitats dels seus administrats en l’exercici de la funció
de policia, quan hi haguera pertorbació o perill de pertorbació greu de la tranquil·litat,
salubritat o moralitat ciutadana, a fi de restablir-les o conservar-les.
I, finalment, amb suport en els articles 127.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 139 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, quant a la potestat
d’establir infraccions i sancions per mitjà d’ordenança municipal, hi ha habilitació legal
expressa recollida en el títol XI de la Llei 57/2003, per a la modernització del govern local,
l’article 139 de la qual diu que “per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència
d’interés local i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i
espais públics, els ens locals poden, en defecte de normativa sectorial específica, establir els
tipus d’infraccions i imposar sancions per l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions
[...]”.
Cal ressenyar que competeix a l’Administració, en la seua funció de policia, evitar
comportaments incívics en perjudici greu dels ciutadans, quan estos no tenen el deure jurídic
de suportar-los i que es poden pal·liar regulant l’activitat dels usuaris de les vies públiques
per a garantir que l’exercici d’un dret, per part d’un sector de la població, no menyscabe els
drets dels veïns de les zones afectades.
Amb l’objectiu últim de mantenir l’esperit obert i acollidor del municipi i salvaguardar els
seus elements integrants per al gaudi i aprofitament per part de tots, així com atallar alguns
comportaments incívics que agreugen la convivència, l’Ajuntament de Borriana ha elaborat
este text normatiu.
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Disposicions generals
Capítol I.- Finalitat i objecte, fonaments legals, àmbit d’aplicació i competències
municipals
Article 1.- Finalitat i objecte de l’Ordenança
1.- Esta Ordenança té com a finalitat preservar l’espai públic com a lloc de convivència i
civisme, en el qual totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats
de lliure circulació, oci, trobada i recreació, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels
altres i a la pluralitat d’expressions de qualsevol tipus existents i, en definitiva, millorar la
qualitat de vida i el benestar dels ciutadans al municipi de Borriana per mitjà de l’establiment
de normes que afavorisquen l’ús adequat i el gaudi dels béns d’ús i servei públic, dels seus
elements i instal·lacions així com la seua protecció enfront de conductes incíviques.
2.- És també objecte d’esta Ordenança establir normes que afavorisquen l’adequat
desenvolupament de la convivència ciutadana en les relacions de veïnat adreçades a
compatibilitzar els usos i activitats domèstiques juntament amb determinats usos de locals
limítrofs o ubicats a les zones residencials amb el respecte al descans, ornament i salubritat
de la resta del veïnat.

Article 2.- Fonaments legals
1.- Esta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb la potestat municipal de tipificar
infraccions i sancions que s’estableix en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, per a la
modernització del govern local.
2.- El que estableix l’apartat anterior s’entén sense perjudici de les altres competències
i funcions atribuïdes al municipi de Borriana per la normativa general de règim local i la
legislació sectorial aplicable.

Article 3.- Àmbit d’aplicació
1.- Atesa la competència territorial de l’Ajuntament de Borriana, la present Ordenança
s’aplica en tot el territori que comprén el terme municipal de Borriana, respecte de tots els
espais públics existents en este.
2.- A l'efecte de la seua aplicació, s’entenen com a espais públics en l’àmbit territorial
del municipi de Borriana, els següents:
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a.- Els béns de servei o ús públics de titularitat municipal, així com les construccions,
instal·lacions, mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats
en aquells.
b.- Els béns i instal·lacions de titularitat d’altres administracions públiques i entitats
públiques o privades que formen part del mobiliari urbà del municipi de Borriana quan estan
destinats al públic o constitueixen equipaments, instal·lacions o elements d’un servei públic,
com ara marquesines, elements del transport, tanques, cartells, anuncis, rètols, senyals de
circulació, quiosc, terrasses i vetladors, jardineres i béns de la mateixa o semblant
naturalesa.
3.- La present Ordenança ha de ser aplicable als espais, construccions, instal·lacions i
béns de titularitat privada que estiguen situats a les vies públiques o siguen visibles des
d’estes, quan en estos es duguen a terme determinades conductes o activitats que afecten o
puguen afectar negativament la convivència i el civisme en els espais, instal·lacions i
elements assenyalats en els apartats 1 i 2 del present article, o quan el descuit o la falta d’un
adequat manteniment d’estos per part dels seus propietaris o usuaris impliquen el
deslluïment, degradació o menyscabament del dret a l’ús adequat i general dels espais
públics i dels seus elements i instal·lacions, i això sense perjudici dels drets i accions que, si
escau, corresponguen individualment als seus titulars.
4.- Igualment s’ha d'aplicar l’Ordenança als espais, construccions, instal·lacions i béns
de titularitat privada quan en estos es realitzen conductes o activitats que afecten
negativament la convivència, l’ornament, salubritat i civisme en les relacions de veïnat.

Article 4.- Competència municipal
1.- Constitueix competència de l’Administració Municipal:
a) La conservació i tutela dels béns municipals.
b) La seguretat en llocs públics, que inclou la vigilància dels espais públics i la protecció
de persones i béns.
c) La promoció i organització d’accions adreçades a la prevenció de conductes que
conculquen o trenquen les normes de la pacífica convivència ciutadana.
2.- Les mesures de protecció de competència municipal previstes en esta Ordenança
s’entenen sense perjudici dels drets, facultats i deures que corresponen als propietaris dels
béns afectats i de les competències d’altres administracions públiques i dels jutges i tribunals
de justícia regulades per les lleis.
3.- En aplicació de les mesures establides en esta Ordenança, s'ha de seguir
principalment el restabliment de l’ordre cívic pertorbat, la reprensió de les conductes
7
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antisocials i la reparació dels danys causats, de conformitat amb el que disposen les normes
legals d’aplicació.

Títol segon
Dels principis generals de convivència ciutadana i civisme

Capítol primer
Del comportament ciutadà en l’ús dels béns d’ús i servei públic i en les normes de
convivència
Article 5.- Normes generals
1.- Els ciutadans tenen l’obligació de respectar la convivència i tranquil·litat ciutadanes.
2.- Així mateix, estan obligats a usar els béns d’ús i servei públic i els restants béns,
instal·lacions i elements que integren l’espai urbà i estan inclosos en l’article 3 de la present
Ordenança, d’acord amb el seu ús i destinació, evitant tota pràctica que en comporte el
deteriorament, menyscabament o deslluïment o limite, dificulte, impedisca o minore el dret
legítim al seu ús de la resta d’usuaris.
3.- Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per esta Ordenança
que siga contrària al seu ús o destinació o n'implique el deteriorament, ja siga per ruptura,
arrancada, incendi, abocament, desplaçament indegut, col·locació d’elements de publicitat,
utilització de materials o substàncies i qualsevol altra activitat o manipulació que els embrute,
degrade o en menyscabe l'estètica i el normal ús i destinació.

Capítol segon
De l’ús lúdic de l’espai públic
Article 6.- De l’ús inadequat de l’espai públic per a jocs
1.- Es prohibeix la pràctica de jocs individualment o col·lectivament amb pilota, bicicleta,
patins, monopatins o semblants que pertorben, dificulten o minoren el dret a la llibertat de
circulació i a l’ús lúdic dels espais públics que té el conjunt de la ciutadania, o que
menyscaben, danyen o deslluïsquen els béns d’ús públic, els seus elements i instal·lacions.
8
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S’exceptua de l'esmentada prohibició les proves esportives i altres esdeveniments en la
via i espais públics degudament autoritzats.
2.- Està especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes
que puguen posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la
integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
3.- No està permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o
monopatins fora de les àrees destinades a este efecte, amb caràcter estable o temporal.
Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del mobiliari
urbà per a realitzar acrobàcies amb patins i monopatins.
4.- Igualment queda prohibit:
a) L’ús de patins i monopatins per la vorera i la calçada. S’exceptua la utilització de
patins per la vorera a velocitat del pas normal d’una persona.
b) La circulació de bicicletes per damunt de les voreres, excepte per la part d’e stes
destinada a les voreres-bici.
c) La utilització de les conegudes popularment com minimotos per les vies públiques.
d) L'encadenament de bicicletes i ciclomotors, excepte en els suports habilitats a este
efecte, als elements del mobiliari urbà, com ara arbres, canalitzacions, fanals, pals de
senyalització i semblants.

Article 7.- Règim de sancions
1.- Els agents de l’autoritat, en els casos previstos en l’article anterior, s'han de limitar a
recordar a estes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per esta
Ordenança.
Si la persona persistira en la seua actitud, l’agent, sense perjudici de procedir a la
confiscació cautelar dels mitjans utilitzats per a la comissió de la infracció i el seu posterior
dipòsit en la dependència municipal que es designe a este efecte i que meritarà la taxa
prevista en l’Ordenança fiscal pertinent, ha de procedir a la denúncia dels fets constitutius
d’infracció a fi que l’infractor o infractors puguen ser sancionats d’acord amb els apartats
següents:
2.- L’incompliment de les normes previstes en l’article anterior s'ha de considerar
infracció lleu, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
3.- Tenen, no obstant això, la consideració d’infraccions greus:
9
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a) La pràctica de jocs que impliquen un risc per a la seguretat de les persones o els
béns, i, en especial, la circulació negligent amb patins, monopatins, bicicletes, minimotos o
semblants per voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d’elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la
pràctica del monopatí, patins, bicicletes o semblants quan es posen en perill de
deteriorament.
4.- Es consideren infraccions molt greus:
a) Les conductes descrites en la lletra a) de l’apartat 3) quan el risc per a les persones
o els béns siga manifest o rellevant o la circulació per voreres o llocs destinats a vianants
siga temerària.

Article 8.- De les activitats d’oci col·lectives i subjectes a autorització prèvia a l’espai
públic
1.- Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat
de les persones i els béns. A este efecte, han de complir les condicions de seguretat i
d'autoprotecció que fixe en cada cas l’òrgan competent per a la seua autorització. Quan les
circumstàncies així ho aconsellen, l’Ajuntament pot exigir als organitzadors dels esmentats
actes que dipositen una fiança o subscriguen una pòlissa d’assegurança per a respondre
dels danys i perjudicis que puguen causar-se.
2.- Els organitzadors d’actes públics, en atenció al principi de col·laboració amb
l’autoritat municipal, han de vetlar perquè els espais públics utilitzats no s’embruten i els
seus elements urbans o arquitectònics no es deterioren i igualment es complisquen les
condicions i requisits exigits per l’òrgan competent per a la seua autorització, havent de
comunicar immediatament als agents de l’autoritat, als efectes pertinents, la realització de
conductes o incidents duts a terme pels participants de l’acte que contravinguen les normes
d’ús de l’espai públic i els seus elements o les condicions i requisits de la seua autorització.
3.- L’Ajuntament no ha d'atorgar autorització per a la celebració d’actes festius,
musicals, culturals, esportius o d’índole semblant als espais públics en què es pretenguen
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del mateix espai
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades en l’expedient, els
esmentats esdeveniments puguen posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme.
En estos supòsits, sempre que siga possible, l’Ajuntament ha de proposar als organitzadors
espais alternatius en què puga celebrar-se l’acte.
4.- Quan es tracte de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut
en l’article 21 de la Constitució, i d’acord amb el que disposa l’article 9.2 de la Llei orgànica
9/1983, de 15 de juliol, l’Ajuntament ha d'emetre un informe preceptiu motivat en el qual
s'han de recollir circumstàncies i causes objectives que, si escau, puguen desaconsellar la
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celebració de l’acte o esdeveniment en l’espai públic previst pels seus organitzadors, a fi que
l’autoritat governativa competent adopte la decisió que corresponga.

Article 9.- De les activitats d’oci no subjectes a autorització prèvia a l’espai públic
Amb la finalitat de garantir per al conjunt de la ciutadania les activitats d’oci en els béns,
instal·lacions i elements que integren l’espai públic, compatibilitzant el seu adequat gaudi i
utilització amb el dret al descans dels veïns i garantint igualment que l’ús lúdic puga exercirse en espais públics nets i no degradats, les esmentades activitats s’han d'exercir dins de les
condicions i límits que a continuació s’expressen:
-La permanència i concentració de persones als espais oberts, amb la finalitat de
mantenir relacions socials entre elles, mitjançant o no el consum d’aliments, begudes,
ambientació visual o sonora, ha de realitzar-se d’acord amb les condicions següents:
1) Han de ser aplicables als participants en l’activitat d’oci, les normes d’ús adequat
dels béns, instal·lacions i elements que integren l’espai públic d'acord amb l’article 3 de la
present Ordenança.
2) L’ús en grup dels esmentats espais no pot limitar, dificultar o menyscabar el dret a
l’ús dels esmentats espais per altres ciutadans. S’ha d'entendre que s’incorre en les
esmentades conductes quan l’activitat d’oci es realitze:
a) Dificultant el trànsit o la lliure circulació d’altres usuaris per mitjà de la instal·lació de
taules, cadires o altres elements en voreres, parcs i espais lliures, sense la deguda
autorització municipal.
b) Per mitjà de l’ús d’aparells reproductors de música o de suport audiovisual per a
ambientar la reunió, el volum elevat dels quals siga audible manifestament per altres usuaris
de l’espai o impedisca el descans als habitatges o zones residencials limítrofs, sent indiferent
que estos aparells s’ubiquen dins dels vehicles o fora, si en qualsevol d’ambdós supòsits el
volum generat causa molèsties o impedeix el descans a la resta d’usuaris o residents.
c) L’estacionament i la permanència de qualsevol dels vehicles usats pel grup amb el
motor en marxa, excepte per a la seua partida immediata.

Article 10.- Règim de sancions
Té la consideració d’infracció lleu la realització d’activitats lúdiques en grup quan
s’incomplisquen alguna de les condicions establides en l’apartat 2 de l’article 9.
Tenen la consideració d’infracció greus:
11
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-La realització d’activitats lúdiques en grup que incomplisquen alguna de les condicions
establides en l’apartat 2 de l'article 9, quan es realitzen durant l’horari comprés entre les
22.00 hores i les 08.00 hores de l’endemà.
-La realització d’activitats que impedisquen el trànsit o la lliure circulació d’altres usuaris
per mitjà de la instal·lació de taules, cadires o altres elements en voreres, parcs i espais
lliures, sense la deguda autorització municipal.
-Les conductes que infringisquen les normes d’ús dels béns, els seus elements i
instal·lacions s'han de tipificar i sancionar d’acord amb el que disposen els articles 18 i
següents.

Article 11.- Intervencions específiques
Els agents de l’autoritat poden retirar aquells vehicles i aparells reproductors de so i
audiovisuals els usuaris dels quals persistisquen en la comissió de la infracció, desobeint les
indicacions dels agents, sense perjudici d’instruir si és el cas, les diligències pertinents per
desobediència a l’autoritat.

Capítol tercer
De les activitats, la prestació de serveis i altres conductes als espais públics
Article 12.- De la subjecció general a autorització o llicència de determinades activitats
i serveis
1.- Es prohibeix la realització d’activitats i la prestació de serveis a l’espai públic com
ara tómboles, jocs que impliquen apostes, tarot, col·locació de trenes, músics de carrer,
mims, vidència, publicitat, promoció de negocis o articles, massatges, tatuatges o altres que
no tinguen la necessària autorització o llicència.
En tot cas, si la concreta activitat o servei fóra susceptible de llicència o autorització,
d’acord amb la normativa legal vigent, el document acreditatiu que permeta el servei o
activitat de què es tracte ha de ser perfectament visible.
2.- Es prohibeix l’ús de la via pública per a la promoció i venda de vehicles nous o
usats, tant per empreses com per particulars, per mitjà de l’estacionament d'estos,
incorporant a estos qualsevol tipus d’anunci o rètol que així ho indique, excepte els que
compten amb la corresponent autorització o llicència municipal.
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3.- Queda prohibit exercir l’activitat d’aparcador de cotxes, coneguts vulgarment com
“gorretes”, llevat del cas que compten amb l’autorització municipal corresponent.
4.- Queda prohibit col·laborar a l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els
serveis no autoritzats, amb accions com vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l’autoritat.

Article 13.- De les activitats i serveis expressament prohibits
1.- Es prohibeix l’oferiment de serveis sexuals a l’espai públic i en particular quan els
esmentats serveis es duguen a terme en espais situats en zones residencials o a menys de
dos-cents metres de distància dels centres educatius i de les zones comercials, empresarials
o industrials.
2.- Es prohibeix mantenir relacions sexuals als espais públics definits en l’article 3 de la
present Ordenança, encara que es realitzen a l’interior dels vehicles.
3.- Es prohibeix igualment la pràctica de la mendicitat tant si es realitza per mitjà de
l’oferiment de determinats productes o serveis o sense l'esmentat oferiment, sempre que
obstaculitzen, pertorben, dificulten o impedisquen el lliure trànsit dels ciutadans pels espais
públics o la circulació vial.
4.- Queda igualment prohibida la pràctica de la mendicitat i l’oferiment de qualsevol bé
o servei a les persones que es troben a l’interior de vehicles privats o públics. Es considera
inclosa en esta prohibició la neteja del parabrisa dels automòbils detinguts als semàfors o a
la via pública.
5.- Queda prohibit col·laborar a l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els
serveis no autoritzats, amb accions com vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l’autoritat.

Article 14.- Règim de sancions
Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l’article
precedent són constitutives d’infracció lleu.

Article 15.- Intervencions específiques
1.- En els supòsits recollits en l’article 12, els agents de l’autoritat, després de formular
la corresponent denúncia, han de retirar i confiscar cautelarment el gènere o els elements
objecte de les prohibicions i els materials o els mitjans emprats.
13
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2.- S’ha d'exercir la custòdia dels objectes confiscats en lloc segur habilitat a este efecte
fins a l’entrega al seu propietari o durant un termini màxim de 15 dies, llevat que la
naturalesa perible del bé o béns requisats en faça necessària la destrucció.
3.- Transcorreguts 15 dies des de la confiscació de l’objecte sense que el seu propietari
l'haja reclamat, s'ha de destruir alçant l’oportuna acta a este efecte o donar-hi la destinació
que siga adequada, i es pot fer entrega d’allò que s’ha confiscat a institucions de
beneficència, organitzacions no governamentals o qualsevol altre centre o institució
semblant sempre que això fóra possible.
4.- Quan les conductes tipificades en este capítol puguen ser constitutives d’il·lícit
penal, els agents de l’autoritat ho han de posar en coneixement de l’autoritat judicial
competent, sense perjudici de procedir a la suspensió cautelar del procediment sancionador,
en els termes continguts en l’article 4 del Reglament per a l’exercici de la potestat
sancionadora de l’Ajuntament de Borriana.
5.- Si la persona, després de ser avisada i denunciada, persistira en la seua actitud i no
abandonara el lloc ha de ser denunciada per desobediència.

Capítol quart
De l’ús comú i general de l’espai públic
Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la ciutat i
a ser respectades en la seua llibertat. Este dret es fonamenta en el principi de respecte mutu
a la llibertat i els drets dels altres usuaris i s’exerceix utilitzant els béns, les seues
instal·lacions i elements d’acord amb la seua destinació i naturalesa, sense causar-los
menyscabament o dany i evitant qualsevol conducta contrària a la neteja, ornament,
salubritat i tranquil·litat ciutadanes amb l’objecte de garantir i potenciar les relacions de
convivència als espais públics de la ciutat.

Article 16.- De l’ús impropi de l’espai públic
Constitueix un ús impropi de l’espai públic el conjunt de conductes i activitats que
impliquen una limitació, menyscabament o degradació del dret col·lectiu a l’ús i gaudi dels
espais públics en condicions de neteja, ornament, salubritat i tranquil·litat. Constitueixen ús
impropi de l’espai públic les conductes següents:
a) Acampar a les vies i els espais públics o utilitzar els elements o mobiliari instal·lats
en estos per a esta finalitat, llevat que s’obtinga la pertinent autorització. S’ha d'entendre que
s’exerceix l’activitat d’acampada quan esta es realitze amb instal·lacions desmuntables
14
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(lones, tendes de campanya, etc.) o per mitjà de la ubicació de caravanes, autocaravanes o
vehicles que romanguen més de vint-i-quatre hores a la mateixa zona d’estacionament i
durant eixe temps realitzen alguna de les activitats pròpies de la vida quotidiana (cuinar,
dormir, menjar, llavar-se, etc.).
b) Practicar jocs en fonts, estanys o semblants, llevat que estiguen habilitats per a això,
introduir-se, llavar-se o banyar-se i llavar animals de companyia, la roba o efectes.
c) Canviar l’oli o lubricants, reparar, llavar, netejar de residus o greixar els vehicles a la
via i els espais públics.
d) Realitzar necessitats fisiològiques (defecar, orinar o escopir) als espais públics,
excepte, si és el cas, a les instal·lacions o elements que estiguen destinats especialment a la
realització d'estes necessitats.
e) Espolsar peces de roba o estores i l’estesa o exposició de robes utilitzant balcons,
finestres, baranes, terrasses exteriors o paraments d’edificis situats cap a la via pública o
quan siguen visibles des d’esta.
f) Instal·lar, sense les mesures de seguretat necessàries per a evitar riscos als
vianants, testos o altres elements als ampits de les finestres o balcons; regar-los o
manipular-los permetent que l’aigua sobrant o els residus caiguen a la via pública, taquen la
façana o causen molèsties o brutícia als veïns de l’edificació o als transeünts.
g) Tirar o dipositar residus, deixalles, restes i qualsevol altre tipus de fem i runes als
espais públics definits en l’article 3 de l’Ordenança i fora de les papereres i contenidors
ubicats en estos per a tal finalitat, així com l’incompliment de l’horari de dipòsit de fem i
residus fixat en la corresponent ordenança.
h) Encendre o mantenir foc als espais públics, sense tenir la preceptiva autorització en
cas que l'esmentada acció es vincule a qualsevol festeig o celebració.
i) Impedir, dificultar o usar indegudament els jocs ubicats als espais públics
exclusivament per als xiquets, quan qualsevol d’estes accions siga duta a terme per
persones que no detenen tal condició.
j) No tenir papereres on realitzar el dipòsit dels embolcalls i residus provinents de la
venda de productes als quioscos o establiments semblants i ubicats als espais urbans o
ometre la neteja dels esmentats residus pels titulars d'estos.
k) Circular amb motocicleta, bicicleta o altres vehicles semblants per parcs, jardins i
espais lliures no autoritzats per a això.
l) Utilitzar els patis dels centres educacionals per a jocs, fora de l’horari escolar, sense
tenir l’autorització pertinent.
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m) Respecte de les persones que condueixen animals dins de la població o per vies
interurbanes, no recollir les dejeccions que estos dipositen en vies i espais públics definits en
l’article 3 d’esta Ordenança i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

Article 17.- Règim de sancions
1.- Les conductes prohibides tipificades en l’article precedent són constitutives
d’infracció lleu.
2.- Tenen la consideració de greus les conductes tipificades en els apartats que a
continuació s’expressen sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
a) Les descrites en l’apartat c) quan la quantitat o la naturalesa dels residus produïts o
dels productes emprats generen risc de caiguda per a la resta d’usuaris dels espais públics
(vianants, conductors, etc.) o requerisquen legalment per a la seua eliminació un tractament
de recollida i eliminació diferenciat com a residus (olis, lubricants, etc.).
b) Les descrites en l’apartat d) quan tals accions es realitzen en actes col·lectius de tota
índole, en monuments o edificis catalogats o protegits, o en presència de menors.
c) Les descrites en l’apartat g) quan, atesa la seua naturalesa, impliquen un risc per a
altres usuaris (envasos de vidre, de metall trencats o oxidats o qualssevol altres que pel seu
estat o composició siguen susceptibles de generar idèntic o semblant risc).
d) Les descrites en l’apartat k), quan concorrent altres usuaris es limite, dificulte o es
genere qualsevol possible risc per a estos últims.
3.- Tenen la consideració d’infraccions molt greus les conductes següents:
a) Les descrites en el número 2, lletra g) quan es realitzen en zones de jocs destinats a
la infància o en les seues proximitats.
b) Les descrites en el número 2, lletra k) quan concórreguen com a usuaris en el
moment de la infracció xiquets que, per la seua curta edat, necessiten l’assistència de
tercers.

Capítol V
De l’ús racional i adequat del mobiliari urbà
Queda prohibida qualsevol actuació sobre els elements i instal·lacions de l’espai públic
que siga contrària al seu ús o destinació o implique el seu deteriorament, ja siga per ruptura,
16
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arrancada, desplaçament indegut, incendi, col·locació d’elements de publicitat, utilització de
materials o substàncies, abocament de qualsevol residu i qualsevol altra activitat o
manipulació que els embrute, degrade o menyscabe la seua estètica i el seu normal ús i
destinació.
Tots tenen obligació de fer bon ús del mobiliari urbà i han d’utilitzar-lo de manera que
no patisca deteriorament ni impedisca la seua normal conservació i ús.

Article 18.- Normes de conducta
Constitueix infracció a la present Ordenança la comissió d’alguna de les conductes
següents:
a) Sacsar els arbres i plantes, trencar o tallar les seues branques i fulles, gravar o
raspar la seua escorça, clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg o enfilar-s'hi.
b) Xafar o transitar per la gespa i extraure l’arena, pedres o qualsevol altre element
incorporat a les zones de joc o inclòs com a element ornamental o funcional als espais
públics.
c) Abocar qualsevol classe de líquids, encara que no siguen perjudicials. Tirar o
escampar fem, runes i residus a les plantes i arbres o en les seues proximitats i als escocells
situats a la via pública o als parcs i jardins, així com en espais privats visibles des d'esta.
d) Usar els bancs de forma contrària a la seua normal destinació, xafar-los, tacar-los,
desplaçar-los o arrancar-los de la seua ubicació i realitzar qualsevol acte que deteriore o
perjudique el seu ús i conservació.
e) Es prohibeix qualsevol acte que deteriore fanals, estàtues, senyals o qualsevol altre
element decoratiu existent al municipi.
f) Danyar, embrutar, forçar els ancoratges o altres usos lesius i anàlegs realitzats als
jocs infantils.
g) Realitzar qualsevol manipulació a les instal·lacions o elements dels estanys i fonts.
h) Introduir a les papereres, contenidors o altres elements de mobiliari urbà puntes de
cigarret enceses, petards o altres elements pirotècnics o de qualsevol índole la composició
dels quals puga causar l’incendi o ruptura d'estos.
i) Desplaçar de la seua ubicació qualsevol element de mobiliari urbà, com ara
contenidors, jardineres, suports informatius o publicitaris degudament autoritzats o qualsevol
altre tipus de suport o instal·lació fixa o eventual que, degudament autoritzada, es trobe
ubicada als espais públics definits en l’Ordenança.
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Les conductes prohibides tipificades en l’article precedent són constitutives d’infracció
lleu.
- Tenen la consideració d’infraccions greus aquelles conductes tipificades en l’article
18, quan impliquen la reposició del concret element de mobiliari urbà per un altre de nou.

Capítol VI
De la contaminació acústica
Article 20.- Normes de conducta
El comportament dels ciutadans a la via pública, zones de pública concurrència i als
vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència
ciutadana, sense alterar, impedir o pertorbar el descans i la tranquil·litat del veïnat i de la
resta d’usuaris dels espais públics.
De la mateixa manera, els ciutadans han d'ajustar la seua conducta als seus domicilis,
locals o espais a l’aire lliure d’ús particular a les normes del present Capítol, amb vista a
mantenir el descans i la tranquil·litat del veïnat.

Article 21.- Actes als espais públics que pertorben el descans i la tranquil·litat del
veïnat i vianants
Constitueixen infracció a la present Ordenança les conductes següents:
a) Circular amb el vehicle amb aparells reproductors de so quan el volum de les
emissions acústiques que n'emana transcendisca manifestament a l’exterior.
b) La publicitat sonora de qualsevol índole, sense tenir autorització municipal.
c) Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i qualsevol classe
d’articles pirotècnics que puguen produir sorolls o incendis als espais públics definits en esta
Ordenança, excepte autorització expressa o en el supòsit de festes locals, de conformitat
amb la normativa legal que s’aplique.
d) Cantar, cridar, tocar el clàxon dels vehicles innecessàriament, colpejar portes i
timbres o realitzar qualsevol acte de naturalesa anàloga, colpejar el mobiliari urbà o envasos
18
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e) Els treballs temporals, com els d’obres de construcció pública o privada, no poden
realitzar-se entre les 22 hores i les 8 hores de l’endemà,
S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents per
raons de seguretat o de necessitat o perill, o aquelles que pels seus inconvenients no
puguen executar-se de dia. El treball nocturn ha de ser autoritzat expressament per
l’autoritat municipal.
f) Es prohibeixen terminantment entre les 22 hores i les 8 de l’endemà les activitats de
càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de
construcció i objectes semblants. S’exceptua l’operació de recollida de fem.

Article 22.- Règim de sancions
Les conductes prohibides tipificades en l’article precedent són constitutives d’infracció
lleu.
Tenen la consideració de greus les conductes tipificades en els apartats a), b), c) i d)
de l’article 21 quan es realitzen entre les 22 i les 8 hores de l’endemà i això sense perjudici
de la requisa immediata del material pirotècnic que porte l'infractor o infractors en el moment
de la denúncia, siga quina siga la classificació de la infracció prevista en l’apartat c) de
l’article 21.

Article 23.- Actes als habitatges i en locals o espais privats que afecten la tranquil·litat
i descans dels veïns
Constitueixen infracció a la present Ordenança les conductes que, realitzades
individualment o col·lectivament en l’àmbit privat (habitatges, locals i espais privats),
dificulten, minoren o impedisquen el descans i tranquil·litat a la resta del veïnat, com ara:
a) Posar en funcionament aparells reproductors de so o electrodomèstics, o utilitzar
instruments musicals el volum dels quals impedisca o pertorbe el descans a altres usuaris de
l’edifici o es transmeta a l’exterior causant idèntiques molèsties a altres residents,
especialment des de les 22 hores fins a les 8 hores de l’endemà.
b) Cridar, barallar-se, cantar, cridar o arrossegar mobles, aparells o realitzar obres o
reparacions a l'habitatge quan, amb qualsevol de les esmentades accions, es dificulte,
impedisca o minore el descans a altres usuaris de l’edifici o a tercers limítrofs especialment
des de les 22 hores fins a les 8 hores de l’endemà.
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c) Cantar, assajar o reunir-se per a actes de qualsevol índole (associatius, religiosos,
lúdics, musicals, familiars, etc.) en locals de titularitat privada, acompanyant-se o no amb
instruments musicals, de reproducció visual o de so i mitjançant o no el consum d’aliments i
begudes, resultant irrellevant que estos actes tinguen caràcter periòdic o puntual, quan amb
això es genere un nivell de soroll que impedisca, pertorbe o minore el dret al descans i
tranquil·litat d’altres usuaris de l’edifici o cause les esmentades molèsties a altres de limítrofs
o usuaris de l’espai públic.
d) Queden inclosos en l’apartat c) els locals de casals fallers i els usats per les penyes
o altres col·lectius ciutadans.
De conformitat amb les normes legals d’aplicació, durant les festes de Sant Josep o les
locals -Mare de Déu de la Misericòrdia-, l’Alcaldia Presidència mitjançant una resolució ha de
determinar l’horari i usos de l’espai públic que s’autoritzen als locals definits en l’apartat d), i
l’incompliment d'això ha de ser sancionat d’acord amb el que disposa l’article 24 de la
present Ordenança i això sense perjudici del que disposa la normativa legal autonòmica o
estatal respecte de les esmentades condicions o de qualssevol altres que hi siguen
aplicables.

Article 24.- Règim de sancions
Les conductes prohibides tipificades en l’article precedent són constitutives d’infracció
lleu.

Capítol VIII
De la degradació visual de l’espai urbà
Article 25.- Normes de conducta
Els grafits, les pintades i altres conductes semblants no sols devaluen el patrimoni
públic o privat i posen de manifest el seu deteriorament, sinó que provoquen fonamentalment
una degradació visual del paisatge urbà que afecta la qualitat de vida dels veïns i visitants.
Juntament amb estes conductes, se'n produeixen igualment d'altres que incideixen
manifestament en l’ornament i la neteja de l’entorn urbà, com ara el repartiment de
propaganda, llançament de fulls de mà, enganxada indiscriminada de cartells, etc. que
degraden, alteren i devaluen els espais públics en la seua condició de referents urbans, l’ús i
gaudi dels quals, en les condicions adequades, correspon a la ciutadania.
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Article 26.- Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
1.- Està prohibit realitzar tot tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o semblants) o bé ratllant la
superfície, sobre qualsevol element, equipament o instal·lació de l’espai públic definit en
l’article 3 d’esta Ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzen amb
autorització municipal o del propietari del bé sobre el qual s’efectuen.
2.- Quan el grafit, la pintada o el mural artístic es realitzen en un bé privat que es trobe
instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, es necessita, també, l’autorització
expressa de l’Ajuntament.
3.- Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o
esportiva, o de qualsevol altra índole, han de vetlar perquè no es produïsquen, durant la
seua celebració, conductes de degradació visual de l’espai utilitzat. Si amb motiu de
qualsevol d’estos actes es produeixen les conductes descrites en l’apartat primer d’este
article, els seus organitzadors han de comunicar-ho immediatament als agents de l’autoritat.

Article 27.- Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent té la consideració
d’infracció lleu, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
2. Tenen la consideració d’infraccions greus les pintades o els grafits que es realitzen:
a) En els elements de transport, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i la
resta d’elements instal·lats als espais públics, ja siguen de titularitat pública o privada,
sempre que, en este últim supòsit, el servei que presten siga el de transport públic.
b) En les fonts, monuments, escultures o qualsevol altre element semblant d’ornament
urbà.
c) En les façanes dels immobles, públics o privats, quan hagen obtingut declaració de
bé d’interés cultural o hagen sigut inclosos en algun catàleg de protecció pel seu especial
interés o es troben ubicats en conjunts, zones o espais naturals que, en atenció a les seues
característiques, tinguen un especial nivell de protecció, d’acord amb la normativa de legal
aplicació.
d) En els senyals de circulació o d’identificació viària, o de qualsevol element del
mobiliari urbà, quan implique la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de
l’element.

Article 28.- Intervencions específiques
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1.- En els supòsits recollits en l’article anterior, els agents de l’autoritat han de retirar i
intervenir cautelarment els materials o mitjans empleats.
2.- Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat,
fóra possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l’autoritat
han de comminar personalment la persona infractora perquè procedisca a la seua neteja,
sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguen per la infracció comesa.
3.- L’Ajuntament, subsidiàriament, pot netejar o reparar els danys causats per la
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici de la imposició
de les sancions corresponents.
4.- Quan el grafit o la pintada puguen ser constitutius de la infracció patrimonial prevista
en l’article 626 del Codi penal, els agents de l’autoritat ho han de posar en coneixement de
l’autoritat judicial competent i s'ha de suspendre, si escau, el procediment sancionador, en
els termes que preveu l’article 4 del Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora
de l’Ajuntament de Borriana.

Article 29.- Pancartes, cartells, adhesius, fullets publicitaris i altres elements
semblants
1.- La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda ha d’efectuar-se únicament als llocs
expressament habilitats a este efecte per l’autoritat municipal. Està prohibida la col·locació
de cartells i pancartes a les façanes dels edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol
espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural d'este, sense autorització
expressa de l’Ajuntament.
2.- En tot cas l’autorització s'ha de referir a la col·locació de cartells, pancartes i a
elements que no danyen ni embruten la superfície i siguen de fàcil extracció, amb
compromís per part del sol·licitant de l’autorització de retirar-los en el termini que
s’establisca. Es poden col·locar cartells en aparadors, portals i altres llocs situats a l’interior
dels establiments.
3.- Igualment, es necessita autorització expressa de l’Ajuntament, a més de la del titular
del bé afectat, quan el cartell o la pancarta s’instal·le en un bé privat si vola sobre l’espai
públic definit en l’article 3 de l’Ordenança o és visible des d’este. Els titulars de l’autorització
són responsables de la retirada dels elements instal·lats i de reposar els elements al seu
estat anterior, d’acord amb les indicacions que donen els serveis municipals.
4.- Es prohibeix esgarrar, arrancar, escampar i tirar a l’espai públic cartells, anuncis,
pancartes, fullets, fulls de mà o papers de propaganda o publicitat i objectes semblants. A
este efecte no es considera infracció dipositar ordenadament i adequadament qualsevol
tipus d’informació, sempre que es faça en llocs adequats.
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6.- Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no poden deixar propaganda
fora del recinte de la porteria dels edificis.
7.- Les persones físiques o jurídiques que promoguen la contractació o difusió del
missatge responen directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors
materials del fet.
8.- Els titulars dels establiments no poden situar a la via pública cap classe de mobiliari
amb propaganda publicitària.
9.- Les taules per al repartiment de propaganda, informació o recollida de firmes han de
comptar amb una sol·licitud prèvia d’autorització municipal i s'han de col·locar en aquells
llocs on no obstruïsquen el pas de vianants.

Article 30.- Règim de sancions
1. Els fets descrits en l’article anterior són constitutius d’infracció lleu.
2. Tenen, no obstant això, la consideració d’infraccions greus, les conductes següents:
a) La col·locació de cartells, pancartes o adhesius en els elements de transport,
inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i la resta d’elements instal·lats als espais
públics, ja siguen de titularitat pública o privada, sempre que, en este últim supòsit, el servei
que presten siga el de transport públic.
b) En les fonts, monuments, escultures o qualsevol altre element semblant d’ornament
urbà.
c) En les façanes dels immobles, públics o privats, quan hagen obtingut declaració de
bé d’interés cultural o es troben inclosos en algun catàleg de protecció pel seu especial
interés o ubicats en conjunts, zones o espais naturals que, en atenció a les seues
característiques, tinguen un especial nivell de protecció, d’acord amb la normativa de legal
aplicació.
d) En els senyals de circulació o d’identificació viària, o de qualsevol element del
mobiliari urbà, quan implique la inutilització o la pèrdua total o parcial de funcionalitat de
l’element.

Article 31.- Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en l’article anterior, els agents de l’autoritat han de retirar i
intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats.
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2. Així mateix, han de comminar personalment la persona infractora per tal que retire el
material i repare els danys efectuats per la seua col·locació, sense perjudici de les sancions
que corresponga imposar per la infracció comesa.
3. L’Ajuntament pot adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de
propaganda o publicitat amb càrrec a la persona responsable, sense perjudici de la imposició
de les sancions corresponents.

Títol tercer
Infraccions i sancions. Procediment sancionador
Article 32.- Disposicions generals
1.- Les accions o omissions que infringisquen allò que s’ha previngut en esta
Ordenança generen responsabilitat administrativa, sense perjudici de l’exigible en via penal o
civil.
2.- Les infraccions a esta Ordenança tenen la consideració de molt greus, greus o lleus.
3.- La prescripció de les infraccions i sancions previstes en esta Ordenança es regeix
pel que disposa l’article 132 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 33.- Infraccions
Són infraccions molt greus, greus i lleus les així previstes en la present Ordenança.

Article 34.- Sancions
1.- Les sancions que s'han d'imposar per comissió de les infraccions tipificades en la
present Ordenança tenen la quantia següent:
•Infraccions molt greus…………………………300 €
•Infraccions greus……………………………….200 €
•Infraccions lleus……………………………….. 100 €

Article 35.- Responsabilitat de les infraccions
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Són responsables de les infraccions a esta Ordenança els seus autors materials, sense
perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares, tutors o cuidadors pels danys
causats pels menors que es troben sota la seua tutela, en ocasió de la comissió d’una
infracció, en els termes que preveuen les normes legals d’aplicació.

Article 36.- Competència i procediment sancionador
La competència per a la incoació i resolució dels procediments sancionadors objecte de
la present Ordenança i el procediment sancionador d’aplicació a les infraccions previstes en
esta són els disposats en el Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora aprovat
per l’Ajuntament de Borriana.

Disposició addicional
Les conductes tipificades com a infraccions, la seua classificació com a tals, les
sancions correlatives i el procediment sancionador municipal continguts en la present
Ordenança han de ser aplicables en tot cas, llevat que per normativa sectorial específica es
duga a terme la seua regulació, de conformitat amb allò que disposa l’article 139 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.

Disposició derogatòria
1.- Sense perjudici del que estableix la disposició addicional, les conductes ja
tipificades com a infraccions en les restants ordenances municipals aprovades per
l’Ajuntament de Borriana i relatives a l’ús dels seus serveis, infraestructures, instal·lacions o
espais públics, siguen de titularitat pública o privada, juntament amb les normes de
convivència, salubritat i civisme que constitueixen l’objecte de la present Ordenança, en els
termes recollits en l’article 3 i incloses com a infraccions en esta, s'han de regir quant al seu
règim jurídic i procedimental pel que disposa esta.
2.- De conformitat amb l’apartat precedent, a partir de l'entrada en vigor d’esta
Ordenança queden derogades les disposicions contingudes en ordenances anteriors que
s’oposen o contradiguen a esta.

Disposicions finals
Primera.- Els serveis municipals competents per raó de la matèria han de procedir a la
revisió de les ordenances municipals aprovades al seu dia, amb la finalitat d’adequar i
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harmonitzar-ne el contingut al que disposa la present Ordenança i a la normativa sectorial
d’aplicació.
Amb esta finalitat, s’estableix el termini d’un any, comptador a partir de l’entrada en
vigor de la present Ordenança perquè, prèvies les propostes que han d'emetre els esmentats
serveis, el Ple municipal procedisca a aprovar l’expressada revisió i adaptació.
Segona.- En el termini d’un any, comptador a partir de l’entrada en vigor de la present
Ordenança, s’ha d'elevar informe a l’òrgan competent per a la seua revisió i actualització,
comprensiu de la necessitat d’incorporar, suprimir o modificar alguna de les conductes en
esta incloses.
Tercera.- La present Ordenança ha d'entrar en vigor una vegada el seu text s’haja
publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i haja transcorregut el
termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

DILIGÈNCIA.- Borriana, 4 de febrer de 2011
Per a fer constar que la present Ordenança, d’acord amb el que estableix la seua
disposició final tercera, es va publicar íntegrament en el BOP de Castelló núm. 155, de
data 28 de desembre de 2010, i ha entrat en vigor el dia 12 de gener de 2011.
La Direcció de la Secció V

Isabel Martínez Domingo
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