
                  

 

 

 
 

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA). 
 

Ordenança de bon govern i convivència ciutadana 
 
 
 

PREÀMBUL 
 

 L'Ajuntament de Guadassuar amb l'Ordenança de Bon Govern i Convivència 
Ciutadana, vol establir el marc de relacions de la corporació Municipal i els ciutadans 
que, conjuntament, expresse i potència l'àmbit essencial de relacions humanes que és 
la població. Per a això, l'Ordenança regula la relació dels ciutadans amb els béns 
públics, així com la relació entre ells i expressa el compromís de l'Ajuntament de 
Guadassuar en el compliment de la mateixa, amb el convenciment que aconseguir la 
millor qualitat de vida dels veïns de Guadassuar és un compromís mutu. 

 
 

TÍTOL PRELIMINAR 
Objecte i àmbit d'aplicació 

 
Article 1 

1. L'objecte primordial d'esta Ordenança és establir les normes de convivència en 
comunitat i vetlar pel seu compliment de manera que s'aconseguisca el seu 
desenrotllament en pau, en llibertat i en igualtat de drets i obligacions.  

2. Per a aconseguir esta finalitat esta Ordenança articula les disposicions que 
regularen la vida col·lectiva dels habitants del municipi en la solidaritat i el 
respecte mutu.  

 
Article 2 

1. La present Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Guadassuar i 
queden obligats al seu compliment tots els seus habitants, amb independència de 
la seua qualificació juridicoadministrativa.  

2. El terme municipal de Guadassuar és el comprés dins dels límits assenyalats en 
les corresponents actes de delimitació i fixació. 
 
Article 3 

1. L'Ajuntament està obligat a donar el màxim coneixement del contingut d'esta 
Ordenança als residents i forans, fent ús dels mitjans de difusió necessaris. 

2. El desconeixement del contingut de la present Ordenança, no beneficiarà a ningú 
que s'empare en esta circumstància en cas d'incompliment de les seues 
disposicions.  
 
 
 



                  

 

 

TÍTOL I 
Policia de la via pública 

Capítol primer 
Disposicions Generals 

 
Article 4 
S'entén per via pública, als efectes d'aplicació del present títol, les avingudes, 

carrers, places, parcs, jardins, ponts, fonts, tant del nucli urbà com d'urbanitzacions, 
colònies i disseminats, altres béns municipals anàlegs del terme municipal de 
Guadassuar, així com els camins públics reconeguts a este efecte. 

 
Capítol Segon 
Conservació 

Article 5 
L'Administració municipal té la competència per a l'execució dels treballs i les 

obres necessàries per a la perfecta conservació dels elements estructurals i 
ornamentals de les vies públiques. Ningú pot, ni tan sols per a millorar l'estat de 
conservació de les vies públiques, executar treballs de restauració o reparació dels 
indicats elements sense la llicència municipal prèvia o autorització Municipal. 

 
Article 6 

1. Ningú podrà, en cap concepte, executar rases ni qualsevol altre tipus d'obres en 
la calçada ni vorera de les vies públiques, que modifiquen o alteren el seu estat, 
sense la preceptiva llicència o autorització municipal.  

2. L'incompliment d'este precepte constituirà una infracció greu que comportarà la 
imposició de la sanció inherent a este tipus de falta, així com la reposició a l'estat 
en què es trobava amb anterioritat. 
 

Capítol tercer 
Comportament o conducta ciutadanes 

Secció primera – 
 Normes Generals 

 
Article 7 
La conducta i el comportament dels habitants de Guadassuar  tindran com a 

màxima el respecte de les normes jurídiques, el respecte a la llibertat i la integritat 
física, moral i ètica dels altres, també cap aquells béns i objectes que per ser per a l'ús 
d'una col·lectivitat són mereixedors d'un tracte i un atenció especial. 

 
Article 8 

a. El comportament de les persones, en especial en establiments públics i en la via 
o espais públics, ha de respectar les normes següents: 

b. S'observarà una actitud cívica, i no s'alterarà l'orde ni la tranquil·litat pública amb 
escàndols, disturbis, ni sorolls.  



                  

 

 

c. Es complirà puntualment les disposicions de les autoritats i els bans de l'Alcaldia 
sobre conducta del veïnat i s'observaran les prohibicions especials que 
s'establisquen si és el cas...  

d. Tot ciutadà tindrà la responsabilitat de comunicar als agents de l'autoritat les 
infraccions que tinguera coneixement.  

e. En els béns públics s'ha de respectar la higiene pública, i queda prohibida 
qualsevol acció en demèrit d'esta obligació. 

f. Queda prohibit espatllar instal·lacions, objectes, ornaments, elements immobles 
o materials d'ús comú, o els arbres i plantes, ornamentació en general de les 
places, jardins i vies o espais públics en general.  

g. Queda prohibit l'accés a les instal·lacions públiques fora del seu horari 
d'obertura, i quan estiguen obertes al públic, sense abonar les taxes preceptives 
per al seu ús i gaudisca, si les haguera. 

h. No es permet col·locar gèneres en l'exterior de les fatxades dels comerços de 
manera que sobreïsquen de la línia d'aquelles i puguen molestar els vianants.  

i. Es prohibix l'embena no sedentari, si no és amb autorització expressa.  
j. En qualsevol de les seues formes, no es permet acampar, sense autorització 

expressa, en el terme municipal de Guadassuar, ja siga en espais públics o 
privats, amb caravanes remolcades o autopropulsades, furgons, barraques o 
semblants, o amb altres variants.  

k. No està permés embrutar de cap manera les fatxades i portes dels edificis, tant 
públics com privats, i el mobiliari urbà existent en la via pública, ni tampoc 
col·locar cartells o anuncis. També està prohibit col·locar cartells o anuncis 
sobre les diferents senyalitzacions municipals i qualsevol element de mobiliari 
urbà situats en la via pública.  

l. No es pot pujar a elements de la via pública, ni als arbres, ni als fanals de 
l'enllumenat públic, excepte per motius de manteniment o quan existisca 
autorització expressa. Expressament, en quan es referix a la col·locació de 
pancartes, es prohibix la seua fixació en arbres o fanals, ja que s'han de fixar en 
elements sòlids diferents dels citats, i sempre, sense que travessen la calçada i 
amb l'autorització prèvia Municipal.  

m. Està terminantment prohibit transitar per la via o espais públics amb armes, en 
disposició d'ús o en la seua respectiva funda o maletí, a excepció dels agents de 
l'autoritat, els titulars de les llicències corresponents i caçadors adequaren el seu 
ús al que establix la norma vigent sobre la matèria. 

n. Queda prohibit el realitzar les necessitats fisiològiques en la via o espais públics, 
accessos als mateixos, parcs o jardins u anàlegs. 

o. Queda prohibit deixar que els animals de companyia realitzen les seues 
necessitats fisiològiques en la via o espais públics. 

p. Queda prohibit abandonar o tirar a la via o espais públics objectes que puguen 
ser perillosos o nocius, com a vidres, elements sanitaris u anàlegs. 

q. Queda prohibit abandonar o deixar objectes en la via o espais públics que 
entorpisquen, dificulten o alteren la seguretat col·lectiva o la normal circulació de 
persones o vehicles, per les voreres o vies destinades per a tal fi. 

 
 



                  

 

 

Secció segona – 
Normes relatives a les persones i absentisme escolar 

 
Article 9. 

1. Es prohibix l'exercici de la mendicitat municipal dins del terme.  
2. En cas de menors vinculats a la mendicitat, caldrà ajustar-se al que dispose la 

legislació vigent en protecció de menors. 
3. Els agents de l'autoritat impediran la mendicitat i, si ho jutgen convenient i fóra 

possible, conduirien als que la practiquen a l'establiment o servici municipal 
corresponent, amb la finalitat de socórrer i ajudar al necessitat en allò que siga 
possible. 
 
Article 10. 

1. Els menors o deficients abandonats i els extraviats seran conduïts a les 
Dependències de la Policia Local i entregats, els primers a les autoritats o 
servicis competents, i custodiats els últims a disposició dels seus pares o tutors, 
per a la qual cosa s'efectuaran ràpidament les crides oportunes pels mitjans de 
publicitat que en cada cas s'estime convenient.  

2. Si fóra un particular qui haguera trobat els xiquets abandonats o extraviats, 
tindrà el deure d'arreplegar-los i entregar-los a qualsevol agent de l'autoritat, a 
les Dependències de la Policia Local o als servicis corresponents.  

3. Els agents de l'autoritat acompanyaran els menors que no assistisquen a 
l'escola, bé al centre educatiu que corresponga, si es coneix, o bé als pares o 
tutors del menor, i ho notificaran als servicis socials.  

4. Els pares, tutors o guardadors de fet vetlaran per l'assistència dels menors en 
edat escolar davall el seu càrrec al centre escolar corresponent, així com per la 
seua escolarització. 

5. Cometran infracció greu aquells pares, tutors o guardadors de fet que 
incomplisquen els anteriors preceptes, així com seran responsables d'infracció, 
d'aquells menors que s'absenten o no assistisquen al centre escolar, quan 
existisquen faltes no justificades d'assistència en el centre i el responsable del 
mateix de part a l'Autoritat Municipal. De la mateixa manera seran responsables 
els pares, tutors o guardadors de fet, d'aquells menors que hagen de ser 
conduïts pels agents de l'autoritat al centre escolar i que incomplisquen el que 
establix el punt 3 del present article.  

6. Els pares, tutors o guardadors de fet que permeten que els menors d'edat o 
deficients a càrrec seu, transiten a altes hores de la nit per la via o espais 
públics, seran sancionats. 
 
Article 11 
Els que pertorben la tranquil·litat ciutadana seran denunciats pels agents de 

l'autoritat d'acord amb la presente normativa d'aplicació. 
 
Article 12 

1. Es facilitarà el trànsit per la via pública a xiquets, persones majors i a totes 
aquelles persones que no es puguen valdre per si mateixes, i en especial en 



                  

 

 

aquelles situacions que, per les seues disminucions, els comporte dificultats i/o 
perills.  

2. Queda prohibida qualsevol acció o manifestació contrària al respecte i la 
consideració entre els ciutadans.  

3. Es prohibix qualsevol alteració de la seguretat u orde públic en la via, espais o 
actes públics. 

4. S'haurà de guardar rigorós sigil, silenci i queda prohibit qualsevol alteració en 
qualsevol acte solemne, de música de cambra o concert de música clàssica, en 
els espais i vies públiques destinades per a tal fi, així com en els veïns dels 
esmentats llocs. Els mateixos seran senyalitzats per al seu degut coneixement 
públic. 

 
Secció tercera – 

Normes de conducta cap a la comunitat 
 

Article 13 
1. Es prohibix tendir o exposar roba, peces de vestir i elements domèstics en els 

balcons, finestres, terrasses exteriors o qualsevol altre lloc on per la seua 
situació i orientació siguen normalment visibles des de la via pública.  

2. Dins del nucli urbà s'establix l'obligació de dotar els edificis de gelosies o 
instal·lacions semblants, d'acord amb les tècniques constructives, que permeten 
aïllar de l'exterior els llavadors, estenedors, trasters, cuines i totes aquelles 
dependències la visió de les quals puga resultar perjudicial a l'estètica de l'edifici 
o no s'adeqüe amb l'entorn en què se circumscriu. En els edificis de nova 
construcció s’haurà de tindre en compte especialment l'esmentada prevenció.  

3. Queda prohibit llançar, tirar o deixar caure, des de qualsevol vivenda, restes de 
menjar, aigua procedent del reg de les plantes, d'aires preparats, cigarros u 
anàlegs, que puguen danyes o embrutar les vies o espais públics o a les 
persones o vehicles que per ells transiten. 
 
Article 14 

1. Està prohibida, i si és el cas serà sancionada administrativament, tota acció que 
deslluïsca, embrute, produïsca danys o siga susceptibles de produir-los en 
llocs/coses d'ús o servici públic, independentment de la reclamació dels perjuís 
causats, i de la competència de la jurisdicció penal, si fóra el cas.  

2. Tot ciutadà té el dret, com a membre de la col·lectivitat, de col·laborar en la 
conservació i la defensa del patrimoni municipal, ja siga impedint la realització de 
danys, ja anunciant-ho a l'autoritat competent en el cas que s'haja produït.  
 
Article 15 
En les vies o espais públics i en les seues fonts, estanys u anàlegs, es prohibix: 

a) Llavar (reparar) vehicles, roba, fruites, verdures i objectes de qualsevol 
classe.  

b) Llavar-se i/o banyar-se.  
c) Llançar o nadar gossos o altres animals i enterbolir les aigües.  
d) Abeurar animals.  



                  

 

 

e) Deixar jugar els xiquets amb barquetes i objectes anàlegs, amb l'excepció 
de les fonts i estanys construïts i destinats especialment a esta finalitat.  

f) Realitzar actes de neteja o manipulació de productes hort fructícoles 
 
Article 16 
Tots els habitants de Guadassuar estan obligats a observar una conducta 

encaminada a evitar i previndre el deteriorament de la població, i tenen l'obligació de 
denunciar els infraccions que tinguen coneixement. 

 
Article 17 
Correspon als particulars la neteja de les voreres, els passatges particulars, els 

patis interiors d'illa, els solars o parcel·les particulars, les galeries comercials i 
semblants. 

 
Article 18 
Les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública, siga quin siga el 

lloc en què es realitzen i sense perjuí de les llicències o autoritzacions que en cada cas 
siguen procedents, deuran ser assumides pels seus titulars, que procediran amb 
l'atenció suficient i els mitjans necessaris per a evitar el deteriorament de la via pública, 
i estaran obligats a la seua restitució i a la retirada de materials residuals. 

 
Article 19 

Els propietaris de finques i edificis estan obligats a conservar l'ornament públic 
d'estos elements, fent neteja i manteniment de les fatxades, entrades i, en general, 
totes les parts de l'immoble visibles des de la via pública, i també dels complements 
dels immobles, com a antenes i xemeneies. 

 
Article 20 

Els propietaris de solars i terrenys hauran de mantindre lliures de residus i en les 
degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornament públic. 

 
Article 21 

La brutícia produïda com a conseqüència de l'ús comú, especial o privatiu, serà 
responsabilitat dels titulars d'este ús. 

 
Article 22 

Queda terminantment prohibida la col·locació o apegada de cartells i adhesius, i 
qualsevol activitat publicitària, en els llocs no autoritzats expressament per 
l'Ajuntament, i de forma especial en aquells edificis qualificats de historicoartístics, 
en els edificis públics i en el mobiliari urbà, així com la realitzen de pintades. 

 
Article 23 
El servici d'arreplega de residus municipals serà prestat per l'Ajuntament. Els 

usuaris estan obligats: 
a) A traure els fems dins de l'horari establit per l'Ajuntament.  



                  

 

 

b) A depositar els residus en bosses tancades, i estes en l'interior dels 
contenidors destinats amb este fi.  

c) A tancar la tapa una vegada utilitzat el contenidor.  
d) A aprofitar la capacitat dels contenidors.  
e) A respectar l'espai reservat als contenidors.  
f) A utilitzar correctament els contenidors d'arreplega selectiva i, en 

conseqüència, a no depositar en els contenidors normals els residus dels 
quals es faça arreplega selectiva específica, restes de poda, materials 
sòlids procedents d'obres, animals morts u anàlegs.  

 
Secció quarta – 

Conductes en situació d'emergència 
 
Article 24 
El comportament dels ciutadans en situacions d'emergència, com a ruixats, 

inundacions, incendis, riuades, nevades i qualsevol altra situació excepcional establida 
per les autoritats competents, s'adequarà en cada moment a les normes de 
col·laboració i solidaritat ciutadanes, complint els plans generals de Protecció Civil i els 
plans d'emergència específics en cada cas. 

S'establirà un pla de Protecció Municipal, així com el comandament directe dels 
servicis públics, privats voluntaris, i personal al servici de l'administració o voluntariat, 
passaran a dependre orgànicament de l'Alcalde i el cap immediat serà exercit pel Cap 
de la Policia Local o funcionari públic destinat per a tal fi. 

 
Secció quinta – 

Conductes en festes populars 
 
Article 25 

No es permet fer foc, ni activitats pirotècniques en la via pública, castells de focs 
d'artifici, festes populars, batles o revetles, festes de caràcter lúdic festives i 
qualsevol activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics 
requeriran sempre el preceptiu permís de l'Administració. 

 
Article 26 
L'Ajuntament pot adoptar en tot moment les mesures o disposicions 

complementàries a esta secció, prohibint, autoritzant o restringint. 
 

Capítol Quint 
Regulació de sorolls en l'activitat ciutadana 

Secció primera - sorolls domèstics 
 
Article 27 
Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar la 

producció de sorolls domèstics que alteren la normal convivència. 
Per este motiu s'establixen les prevencions següents: 



                  

 

 

a) No està permés cantar o parlar en un to excessivament alt en l'interior dels 
domicilis particulars i en les escales, patis i en general en qualsevol espai d'ús 
comunitari de les vivendes, des de les 24 hores fins a les 8 hores del matí.  

b) No està permés l'ús d'aparells de música o emissió de sorolls per aparells 
semblants, des de les 24 hores a les 8 hores, excepte autorització expressa per 
a tal fi. 

c) No està permés tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el 
període assenyalat anteriorment.  

d) No està permés qualsevol altre tipus de soroll que es puga evitar en l'interior de 
les cases, en especial en el període de temps comprés dónes de les 24 hores 
fins a les 8 hores, produït per reparacions materials o mecàniques de caràcter 
domèstic, canvi de mobles, aparells electrodomèstics o altres causes, que en 
qualsevol cas no hauran de superar els 30 dB en el punt de recepció.  
De la mateixa manera es respectarà el que establix la Legislació establida a este 

efecte. 
 
Article 28 
Els veïns procuraran, des de les 24 hores fins a les 8 hores del matí, no deixar 

en els patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts o tancats, animals que 
amb els seus sons, crits o cantells destorben, dificulten o impedisquen el descans dels 
veïns. 

A qualsevol hora hauran de ser retirats pels seus propietaris o encarregats quan, 
de manera evident, ocasionen molèsties als altres ocupants de l'edifici o dels edificis 
veïns. 

En cas que no siga retirats pels seus propietaris, i quan es trobaren en les vies o 
espais públics, els mateixos podran ser retirats pels servicis municipals d'arreplega 
d'animals, prèvia supervisió dels agents de l'autoritat, així com els gastos originats per 
la seua retirada, manteniment i estada seran abonats per la seua titular una vegada 
s'autoritze la seua arreplega, independentment de ser sancionat. 

 
Secció segona – 

Sorolls produïts per activitats industrials i comercials 
 
Article 29 
L'emissió de sorolls i vibracions derivats de l'exercici de la indústria, i activitats 

en general, ja siguen comercials, professionals, o de qualsevol tipus, no podrà, en cap 
cas, sobrepassar els nivells màxims, ni l'horari establit en la preceptiva llicència 
municipal ni en la legislació específica que regula esta matèria. 

Es prohibix qualsevol classe de soroll industrial o comercial de les 21 hores a les 
7.30 hores, excepte en els polígons industrials. 

 
 
 
 
 
 



                  

 

 

Secció tercera – 
Sistemes d'alarma 

 
Article 30 
Tots els ciutadans i responsables d'empreses o comerços que tinguen instal·lat o 

prevista la instal·lació de sistemes d'alarma, queden obligats a informar la Policia Local 
de la dita instal·lació i dels telèfons de contacte. 

A este efecte es crearà un registre municipal d'alarmes de la població i el seu 
terme, de l'incompliment de tal precepte es derivara una sanció, després d'haver rebut 
avís per part de la Policia Local. 

A l'activar-se el sistema d'alarma, i quan no siga possible la localització dels 
responsables, es podrà procedir a la desconnexió, en la forma establida en la legislació 
vigent i els gastos originats per la dita desconnexió seran abonats pel titular de la 
mateixa, independentment d'imposar-li la sanció corresponent . 

Quan de forma reiterada i per més de dos avisos de tir d'alarma, en el termini 
d'un mes, la Policia Local de Guadassuar haja d'acudir al lloc i de la seua presència 
resultara una falsa alarma, a més de la imposició de sanció per falta lleu, i l'aplicació 
dels preceptes anteriors, per cada avís s'haurà d'abonar els gastos originats pel mateix 
en quantia de 20 euros cada u.  

 
Secció quarta – 

Activitat en la via pública 
 
Article 31 
Les festes, revetles, batles o altres formes de manifestació popular deuran 

comunicar-se a l'Administració municipal, perquè esta puga disposar les mesures 
necessàries per al seu correcte desenrotllament. En tot cas hauran de complir-se els 
requisits següents: 

1. La sol·licitud d'autorització o comunicació, en la qual es farà constar l'hora d'inici 
i de finalització de la festa o l'acte, haurà de formular-se amb la mateixa 
antelació que la legislació vigent assenyala per a sol·licitar l'autorització 
governativa o autonòmica, segons corresponga.  

2. L'Alcaldia, en atenció a la possible incidència per sorolls, o qualsevol altra 
alteració de la convivència ciutadana, podrà recomanar l'adopció de mesures a fi 
de reduir les molèsties que es puguen ocasionar. 

3. L'Administració Municipal podrà prohibir, limitar o restringir les esmentades 
peticions, en benefici del bé comú i en protecció de la Seguretat Ciutadana  
 
Article 32 
Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o de dansa, i les 

festes privades, s'adequaran al que establix l'article anterior. 
La no observança dels preceptes anteriors o l'incompliment de les autoritzacions 

atorgades, faculta la Policia Local per a paralitzar l'acte o festa i formular l'acta 
corresponent, per a la posterior tramitació del procediment sancionador. 

Seran responsables de la infracció, el sol·licitant/s, el titular de la vivenda, local, 
establiment, representant de l'associació u anàleg/s.  



                  

 

 

Secció quinta – 
Circulació de vehicles 

 
Article 33 
Els vehicles que circulen pel terme municipal aniran equipats d'un silenciador 

adequat, permanentment en funcionament i en bon estat, per a evitar un excés de 
soroll o sorolls estranys i molestos en relació amb aquells que porten el tipus de 
silenciador d'origen o homologat per la Unió Europea. 

Cap silenciador estarà muntat amb dispositius de bypass o altres que li puguen 
deixar fora de servici. 

A més de qualsevol altra disposició en este sentit, cap persona pot fer funcionar 
un vehicle de manera que origine sorolls excessius o estranys. 

Queda especialment prohibida la utilització del clàxon o senyals acústics, 
alarmes activades, excepte en els casos d'emergència i els previstos en la normativa 
de seguretat viària. 

També queden especialment prohibits els sorolls originats per acceleracions 
brusques i estridents. 

Aquells vehicles que incomplisquen allò que s'ha preceptuat podran ser 
denunciats pels agents de l'autoritat, així com seran immobilitzats fins que 
desapareguen els motius que van originar la mateixa, havent de fer-se càrrec dels 
gastos de retirada, manteniment i depòsit, i al ser retirats hauran d'esmenar l'anomalia 
que va originar la dita immobilització, havent d'aportar justificant amb este fi, davant de 
la Policia Local en el termini de cinc dies hàbils, en cas de no justificar la seua 
reparació seran sancionats. 

 
Capítol Sext 

Mesures de col·laboració cívica dels establiments 
De concurrència pública 

 
Article 34 

1. Les normes següents seran aplicables, amb caràcter general, a tots els 
establiments de concurrència. 

2. En tots els establiments d'ambientació musical és obligatori disposar, com a 
mínim, d'una persona encarregada de vetlar per la seguretat, l'orde i el bon 
funcionament en l'interior i en l'exterior de l'establiment, d'acord amb el que 
assenyalen els paràgrafs següents.  

3. Tenen la consideració d'establiments d'ambientació musical aquells àmbits on el 
nivell sonor, per causa del so que es produïx en el seu interior, supere els 90 dB 
(A) calculats en l'interior de l'establiment, independentment de la llicència fiscal 
que tinga per a l'exercici de la seua activitat.  

4. La responsabilitat administrativa que es puga derivar de les alteracions de l'orde 
públic produïdes per persones que entren o isquen d'estos establiments recauran 
sobre el titular de la llicència municipal, sempre que no haja adoptat en cada 
supòsit les mesures establides en la present Ordenança i normativa concordant.  

5. El servici d'orde de l'establiment serà responsable d'advertir al públic dels 
possibles incompliments dels seus deures cívics, com la producció de sorolls, 



                  

 

 

l'obstrucció de les eixides d'emergència i del trànsit de vehicles i altres de 
similars. En el supòsit que les seues recomanacions no foren ateses, haurà 
d'avisar immediatament als servicis d'orde públic que corresponguen.  

6. Els amos, encarregats, gerents o anàlegs, d'establiments de pública 
concurrència, hauran d'observar i adaptar de forma immediata, les mesures que 
els ordenen els agents de l'autoritat, a fi de preservar el manteniment de la 
seguretat ciutadana i el bé comú. 

 
TÍTOL III 

Els serveis públics 
Capítol segon 

El servici urbà de taxi. 
 
Article 35 

1. Els usuaris del servici del taxi tenen dret a utilitzar el servici d'acord amb les 
condicions estipulades en la reglamentació específica. Els taxistes no es poden 
negar a prestar servici sense que hi haja una causa que així ho justifique. El 
recorregut serà assenyalat per l'usuari. De no assenyalar-se, serà el de duració 
més curta.  

2. L'interior del vehicle estarà preparat perquè el passatge vaja amb comoditat. El 
conductor no es podrà negar a acceptar els embalums i les maletes que puguen 
cabre en el maleter i portaequipatges del vehicle. Sempre tindrà un tracte 
correcte amb el públic.  

3. L'acceptació de gossos i animals per part dels conductors serà discrecional, 
excepte els gossos guia, els quals hauran de ser acceptats en qualsevol dels 
casos.  

4. Els usuaris utilitzaren el servici del taxi preferentment en les parades o per mitjà 
d'avís telefònic. Al finalitzar el servici, es procurarà que el punt de parada siga en 
un lloc que no destorbe el trànsit dels vehicles ni el pas dels vianants.  

5. L'incompliment dels anteriors preceptes comportara la comissió d'una infracció 
que podrà variar entre lleu o greu. 

 
Capítol tercer 

La regulació de la parada, l'estacionament i la retirada de vehicles 
I de béns mobles de la via pública 

 
Article 36 
Quan s'estacione el vehicle en una zona d'estacionament amb horari limitat, 

s'haurà de col·locar el comprovant del pagament en un lloc visible del parabrisa del 
vehicle. 

En les zones d'estacionament amb horari limitat els titulars de la targeta de 
tolerància d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, podran estacionar 
gratuïtament i sense límit de temps. 

 
 
 



                  

 

 

Article 37 
No podran estacionar en les dites zones els vehicles de dos rodes ni els de 

dimensions superiors a cinc metres de llarg, ni camions, camionetes u anàlegs. 
1. Queda prohibit el trànsit pel nucli urbà de Guadassuar i en zones prohibides a 

este efecte, de vehicles de pes màxim autoritzat superior a 3, 5 tones, ni els de 
menys quan per les seues condicions tècniques envaeixen els espais destinats al 
trànsit dels vianants. 
 
Article 38 
No està permés abandonar vehicles o bens mobles en la via pública. 
 
Article 39 
L'ajuntament retirarà els vehicles de la via pública quan concórrega alguna de 

les circumstàncies següents: 
1. Que causen greus pertorbacions o comporten un perill per a la circulació o per 

als vianants.  
2. Que obstaculitzen o dificulten l'entrada i l'eixida de vehicles dels llocs autoritzats 

com a guals.  
3. Que obstaculitzen o dificulten l'estacionament o la maniobra en zones 

d'autorització especial.  
4. Que obstaculitzen o dificulten l'accés sense vehicles a edificis.  
5. Que obstaculitzen les eixides d'emergència i altres accessos de seguretat de 

locals públics o d'edificis privats.  
6. Que constituïsquen un perill o pertorben el funcionament normal dels servicis 

públics o dels actes públics.  
7. Que es puga presumir racionalment el seu abandó pels agents de l'autoritat. 
8. En els casos establits per la legislació vigent. 

 
TÍTOL IV 

Regulador de la utilització de la via pública 
 
Article 40 
S'entén per utilització de la via pública als efectes d'esta ordenança l'ús o 

aprofitament que tota persona física o jurídica puga fer en ella o d'ella. 
 
Article 41 
Es prohibix expressament: 

1. Utilitzar la via pública com un lloc d'exercici o desenrotllament de professions, 
treballs o oficis, sense perjuí de les normes establides en l'ordenança sobre 
utilització de la via pública i reguladores de l'ús comú especial. 

2. Col·locar o deixar abandonats en la via pública objectes particulars, sense més 
excepcions que les establides en l'Ordenança sobre utilització de la via pública. 
 
Article 42 
En la utilització dels béns de domini públic es considerarà: 



                  

 

 

1. Ús comú, el corresponent per igual a tots els ciutadans indistintament, de 
manera que l'ús d'uns no impedisca el dels altres.  

2. Ús general, quan concórreguen circumstàncies singulars.  
3. Especial, si concorren circumstàncies d'este tipus per la seua perillositat, 

intensitat o altres d'anàlogues.  
4. Ús privatiu, és el constituït per l'ocupació directa o immediata per un particular 

d'una parcel·la del domini públic, de manera que limite o excloga la utilització per 
part d'altres.  
 
Article 43 
L'ús, aprofitament i gaudisca de la via pública té en principi el caràcter d'ús comú 

general, exercit lliurement per tots els ciutadans, sense més limitacions que les 
establides en l'ordenança sobre utilització de la via pública i en les altres disposicions 
legals. 

 
Article 44 
Les activitats, ocupacions o aprofitaments que impliquen una utilització comuna 

especial de la via pública estaran subjectes a llicència municipal prèvia. Podrà 
autoritzar-se l'ocupació de la via o espai públic amb la finalitat següent: 

a) Per a la venda no sedentària.  
b) Per a instal·lació de taules i cadires en bars i terrasses 
c) Per a la col·locació de contenidors de runes d'obres i derrocaments.  

 
Article 45 
Podrà autoritzar-se la col·locació de terrasses en la via pública als establiments 

que així ho sol·liciten, i observen tots els requisits i condicions establits en l'ordenança 
sobre utilització de la via pública i en la Norma tècnica sobre terrasses en la via pública. 

No podran excedir les dimensions establides tant en la sol·licitud com en 
l'autorització, el seu incompliment recaurà en el cobrament de la quantia resultant de 
l'excés, així com seran sancionats per entendre's com a infracció. 

 
Article 46 
Les empreses dedicades al transport de contenidors per a runes o si no n'hi ha 

el promotor, constructor o propietari de l'obra-edificació, hauran d'estar en possessió de 
la llicència municipal per a poder col·locar els contenidors en la via pública. 

Seran responsables de la infracció i per tant autors de la mateixa, per la seua 
carència: 

1. Les esmentades empreses de transport de contenidors. 
2. Els promotors, titulars de l'obra i de la llicència Municipal, si hi hagueren. 
3. L’empresa constructora, siga persona natural o jurídica. 

 
En el cas que els esmentats contenidors, no tingueren llicència municipal, així 

com entorpiren, dificultaren o intercediren la circulació de vehicles de motor per les vies 
o espais públics o obligaren els vianants a abaixar-se de les voreres, per envair les 
mateixes, podran ser retirats pels servicis de la grua municipal, prèvia orde dels agents 
de l'autoritat, previ alçament de l'acta – denúncia, i depositats en el Depòsit Municipal.  



                  

 

 

La quantia econòmica que es derivara de la retirada, estada i depòsit dels 
contenidors u anàlegs, serà abonada pel seu titular, prèvia a l'arreplega del mateix, la 
quantia serà la mateixa establida per als vehicles de motor. 

 
Article 47 
Als efectes d'esta ordenança es designa amb el nom de contenidors per a runes 

els receptacles normalitzats i especialment dissenyats per a ser carregats i 
descarregats damunt de vehicles de transport especial, o susceptibles de les mateixes 
finalitats, i destinats a l'arreplega dels materials que s'especifiquen a continuació: 

a) Les terres, pedres i materials semblants procedents d'excavacions.  
b) Els residus resultants de treballs de construcció, derrocament, demolició i, en 

general, totes les restes d'execució d'obres majors i menors. 
c) Qualsevol material assimilable als anteriors i els que en circumstàncies especials 

determine l'Ajuntament.  
 
Article 48 
L'ocupació de la via pública en règim d'ús privatiu podrà ser autoritzada bé per 

llicència, bé per concessió administrativa. S'autoritzarà per llicència quan no comporte 
la transformació o la modificació del domini públic, i per concessió administrativa quan 
comporte la dita transformació o modificació. 

Queda terminantment prohibit, el cort a la circulació, de vies públiques per 
càrrega i descàrrega, per ubicació de grues, camions, maquinària en general, per 
treballs de demolició, reestructuració, condicionament o qualsevol tipus d'obra, sense la 
deguda autorització municipal. 

Seran responsables de la infracció i per tant autors de la mateixa 
1. Qui realitzara l'esmentat tall al trànsit.. 
2. Els promotors, titulars de l'obra i de la llicència Municipal, si els haguera. 
3. L'empresa constructora, siga persona natural i jurídica. 

 
Article 49 
Podrà autoritzar-se l'ocupació de la via pública amb caràcter d'ús privatiu per a la 

instal·lació de: 
a) Quioscos permanents o temporals.  
b) Aparells estàtics anunciadors i publicitaris il·luminats.  
c) Cartelleres publicitàries.  
d) Rellotges-termòmetres il·luminats.  
e) Altres instal·lacions o objectes que en cada moment determine l'Ajuntament.  

 
TÍTOL V 

Protecció d'espais verds i paisatge urbà 
Capítol primer 

Objecte i àmbit d'aplicació 
 

 
 
 



                  

 

 

Article 50 
1. És objecte de regulació en el present títol la defensa i protecció dels espais 

vegetals i les plantacions efectuades sobre estos espais i el seu entorn, tant si 
són de titularitat pública com a privada, i independentment que la propietat siga 
municipal, provincial o d'altres administracions, sempre que estiguen en el terme 
municipal de Guadassuar i reconegudes com a zona verda o estiguen afectades 
per planejament urbanístic.  

2. L'ús dels espais vegetals, les seues condicions higièniques, i les de l'arbratge de 
les vies públiques es regulen també en este títol.  

 
Capítol segon 

Conservació, defensa i protecció del vegetal urbà 
Secció primera - arbratge urbà 

 
Article 51 

1. Tota acció necessària en relació amb l'arbratge urbà és competència de 
l'Ajuntament, el qual haurà d'autoritzar expressament qualsevol acció que amb 
aquell objecte desenrotllen els particulars.  

2. Està prohibit, de forma especial, qualsevol acció que modifique el sistema arbori 
actual de la població siga plantar arbres nous o actuar sobre els presents, sense 
la sol·licitud prèvia i l'autorització municipal.  
 
Article 52 

1. És obligació dels propietaris de terres on hi haja arbres, contigus a la via pública, 
procedir al seu manteniment, de manera que mai ocupen l'esmentada via, o 
comporten risc per als vianants que per ella circulen. 

2.  L'incompliment de l'anterior obligació facultarà a l'Ajuntament per a l'execució 
subsidiària dels treballs necessaris, per compte del propietari obligat així com la 
corresponent sanció. 
 
Article 53 

1. Els propietaris de solars on es troben plantacions d'arbres o jardins tenen 
l'obligació de mantindre nets i en bones condicions sanitàries.  

2. L'Ajuntament, una veja s'haja detectat l'incompliment de l'obligació establida en 
esta secció, requerirà al propietari per al seu compliment, i si no fóra atés este en 
el termini de 10 dies naturals, l'administració municipal actuarà de forma 
subsidiària, amb gastos a càrrec del propietari, independentment de la seua 
sanció. 

 
Secció tercera – 

Parcs jardins places i parterres enjardinats 
 
Article 54 
Constituïx una obligació ciutadana el respecte a les instal·lacions d'oci formades 

per patrimoni vegetal i una altra guarnició de parcs, jardins, places i semblants, com per 
exemple estàtues, jocs, bancs o fanals. 



                  

 

 

Article 55 
No es podran perjudicar, per acció o omissió, els elements assenyalats en este 

títol, per cap activitat. L'organitzador o promotor de l'activitat o acció serà sempre 
responsable 

 
TÍTOL VI 

Infraccions i sancions 
 
Article 56 

1. Constituïxen infraccions administratives l'incompliment de les disposicions 
contingudes en esta Ordenança, i també les vulneracions de les prohibicions que 
en ella s'establixen.  

2. Constituiran també infracció la negativa o la resistència a la labor inspectora i de 
vigilància de l'Administració, i també la negativa o la resistència a subministrar 
dades o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels seus 
agents, per al compliment de les seues funcions i el subministrament 
d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que induïsca a error, 
de forma explícita o implícita.  

3. Les infraccions podrà ser objecte de sanció pel regidor que tinga atribuïda la 
competència per raó de la matèria, que li haja sigut prèviament delegada, i amb 
la realització prèvia del corresponent expedient administratiu sancionador. Esta 
desconcentració de la potestat sancionadora de l'Alcaldia-Presidència en els 
regidors s'efectua en virtut del que disposa l'article 10, punt 3, segon paràgraf, 
del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel que s'aprova el Reglament dels 
procediments per a l'exercici de la potestat sancionadora. 

4. Les infraccions contra les disposicions de la present Ordenança seran 
sancionades instruint l'expedient, simplificat si correspon, que es garantirà 
l'audiència a l'interessat, aplicant el procediment sancionador aprovat per Decret 
278/1993, de 9 de novembre, i publicat en el DOGC núm. 1872, de 29 de 
novembre de 1993.  
L'activitat instructora i la competència sancionadora no poden concórrer en el 

mateix òrgan. 
 
Article 57 

1. Les infraccions seran sancionades amb multa de fins a 300 Euros, i sense perjuí 
que siga procedent la imposició d'una multa superior per determinació de la 
legislació sectorial.  

2. Les multes seran graduades tenint en compte la concurrència de les següents 
circumstàncies, i es farà menció explícita de què es consideren provades en la 
infracció: 

a) La intencionalitat dels infractors.  
b) La comissió repetida d'infraccions.  
c) La transcendència social. 
d) La quantia del benefici il·lícit.  
e) El fet que l'objecte de la infracció siga autoritzable.  
f) El grau d'incompliment efectiu dels supòsits previstos en esta ordenança.  



                  

 

 

3. Es considerarà atenuant la circumstància que l'infractor repare les deficiències 
comprovades o els danys causats en els terminis que en cada cas es 
determinen, podent-li aplicar un 30 % de descompte en la quantia de la sanció 
imposada. 

4. S'imposarà la sanció en la seua mitat, quan el denunciat conferisca el seu culpa, 
espontàniament, demostre així el seu penediment i sempre prèviament a la 
imposició de la resolució sancionadora.  
  

Article 58 
Seran responsables de les infraccions les persones següents: 

1. Les persones físiques o jurídiques que siguen titulars de llicència municipal.  
2. Les persones físiques o jurídiques que exploten el negoci, i de forma solidària 

amb el titular de la llicència si és que no són la mateixa persona.  
3. Els autors materials de les infraccions, siga per acció o per omissió, si bé quan 

estes siguen menors d'edat respondran dels incompliments els seus pares, 
tutors o qui tinga la custòdia legal dels menors.  

4. Els encobridors, quan siguen faltes greus o molt greus. 
5. El tècnic que lliure certificats de finalització d'obres, de condicions d'edificació i/o 

instal·lacions, o de manteniment de les condicions d'instal·lació inexactes, 
incompletes o falses.  
La responsabilitat administrativa per les infraccions a què es fa referència en 

esta ordenança serà independent de la responsabilitat civil, penal o d'un altre orde que 
puga derivar-se. 

Es comunicaran al col·legi professional corresponent les sancions que s'imposen 
als tècnics responsables. 

 
Article 59 

1.  Les infraccions seran qualificades com molt greus, greus o lleus.  
2.  Les sancions que s'imposaran als infractors seran les següents:  

a) Per infraccions lleus, multes de 30 a 60 Euros.  
b) Per infraccions greus, multa de 60.10 Euros a 150 Euros, avís de suspensió 

de llicència o rescat de la concessió.  
c) Per infraccions molt greus de 150.10 a 300 Euros, i si és el cas, anul·lació 

de la llicència o rescat de la concessió.  
d) La seua graduació correspondrà a l'òrgan instructor, a la vista dels fets, 

formes, causes, desperfectes ocasionats, danys, i reiteració. La seua 
imposició a l'òrgan resolutori sancionador. 

3.  La multa serà compatible amb l'adopció d'altres mesures quan es donen 
comportaments o activitats que funcionen sense llicència o en condicions 
diferents de les del projecte sobre la base del qual es va concedir la llicència.  

4.  No tindrà caràcter de sanció la clausura o el tancament, la immobilització, la 
retirada de la via, la descomposició o el desmantellament, de locals, contenidors, 
vehicles abandonats, béns o instal·lacions que no tinguen llicència, o la suspensió 
del seu funcionament fins que es rectifiquen els defectes o es complisquen els 
requisits legals exigits. 



                  

 

 

5.  Per a exercir novament l'activitat en un local que haja estat tancat o precintat, en 
la totalitat o en part de les seues instal·lacions, serà indispensable trobar-se en 
possessió de la llicència que empare l'activitat i les instal·lacions en la seua 
totalitat i estat real, i també que el local s'adapte al projecte sobre la base del qual 
es va atorgar l'esmentada llicència, i que es justifique la seua adequació per mitjà 
del corresponent certificat tècnic. En cas contrari, no es podrà tornar a exercir 
l'activitat, encara que haguera transcorregut el termini impost en la mesura 
aplicada. 

6.  La multa econòmica podrà ser substituïda per servicis o treballs socials en 
benefici de la Comunitat, sempre que existisca voluntat per part del presumpte 
infractor i amb la voluntat expressa, tàcita i escrita del mateix, sol·licitant-ho a 
l'òrgan resolutori del procediment sancionador. 

7.  En el cas anterior i si l'infractor siga menor d'edat, la voluntat expressa, tàcita i 
escrita haurà d'atorgar-se per part dels pares, tutors, guardadors del fet del menor 
o representant legal del mateix sol·licitant-ho a l'òrgan  resolutori del procediment 
sancionador. 
 
Article 60 
Constituirà infracció molt greu la reincidència en la comissió d'infracció greu en el 

període d'un any, a més de les expressament qualificades com a tal. 
 
Article 61 
Constituirà infracció greu la reincidència en la comissió d'infracció lleu en un 

període de sis mesos. 
 
Article 62 
Constituirà infracció lleu qualsevol altra infracció d'esta ordenança no tipificada 

com a falta greu o molt greu. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present Ordenança entrarà en vigor després d'haver transcorregut el termini 
de quinze dies hàbils a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província, 
segons el que establix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i continuarà vigent 
mentres no s'acorde la seua derogació o modificació. 

 
Ordenança que antecedix va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 

sessió de trenta de juny de dos mil cinc. 
 
Edicte d’exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança de bon 

govern i convivència ciutadana publicat al BOP 17/08/2005 
 
Edicte del text íntegre de l’ordenança en BOP nº 255 de 27/10/2005. 


