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ORDENANÇA GENERAL DE  

CONVIVÈNCIA CIUTADANA  

DEL MUNICIPI DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.-  Objecte. 

Esta Ordenança té la finalitat d’ordenar aspectes bàsics de l’activitat ciutadana en el terme 

municipal de Benifairó de les Valls, en concret: 

- Regular l’ús adequat dels servicis i espais de titularitat o d’ús públic del municipi. S’ 

entén per tals els carrers, voreres, places, espais verds, així com les construccions, 

instal·lacions, mobiliari urbà i demés bens i elements situats en aquells, destinats a un 

ús o servici públic siguen o no de titularitat municipal. 

- Garantir el compliment de les normes de convivència en el municipi. 

Article 2.-  Àmbit d’aplicació. 

La present Ordenança es d’aplicació en tot el terme municipal de Benifairó de les Valls i s’ 

aplicarà a totes les persones que estiguen en el terme municipal, siga quina siga la seua 

concreta situació jurídicoadministrativa. 

Article 3.-  Drets. 

Totes les persones incloses en l‘àmbit d’aplicació de l’Ordenança tenen dret a utilitzar, d’ 

acord amb la seua naturalesa i amb la normativa aplicable, els servicis i espais de titularitat o 

d’ús públic del municipi, respectant sempre el dret que la resta de ciutadans posseeix també 

per a gaudir-ne. 

Article 4.-  Deures. 

Totes les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Ordenança tenen l’obligació de 

respectar les normes generals de convivència, les contingudes en la present Ordenança, les 

instruccions que formule la Policia Local o figuren en senyals sobre usos permesos i no 

permesos en cada lloc i les contingudes en les disposicions que resulten d’aplicació en cada 

cas. 

En concret, es obligació de tots els ciutadans actuar cívicament, per la qual cosa no està 

permés en els espais de titularitat o d’ús públic: 



 

 

 

 

 

AJUNTAMENT 
DE 

BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
 

  

  

  

  

 

ORDENANÇA GENERAL DE 

CONVIVÈNCIA CIUTADANA DEL 

MUNICIPI DE  

BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 Informació pública 15-12-08 

  

  

 

Pàgina 5 de 9 
 
Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  

1. Tallar flors, rames o espècies vegetals; podar, arrancar o partir arbres; gravar, raspar o 

arrancar-ne la corfa; xafar la gespa. 

2. Botar per damunt de murs, tanques, reixes, etc., instal·lats en passejos i jardins. 

3. Buidar, tirar o dipositar qualsevol classe de materials residuals. 

4. Utilitzar l’aigua pública de reg de jardins i de fonts per a banyar-se o esbaldir-se, així com 

per a netejar objectes, vehicles o animals, o tirar en el seu interior qualsevol material, ja siga 

líquid o sòlid. 

5. Fer dipòsit excessiu d’aigua de les fonts públiques per a dirigir-lo a un ús privat. 

6. Fer foc. 

7. Tirar petards pels particulars de les classes no autoritzades per la legislació vigent, 

prohibició que es fa extensiva per a les classes autoritzades, fora de les hores, llocs i actes 

programats. 

8. Realitzar activitats pirotècniques, excepte les degudament comunicades a l’autoritat 

municipal amb 1 mes d’antelació per a la celebració d’algun esdeveniment social o popular. 

S’exceptuen les traques terrestres en bodes, batejos i actes semblants, sempre que el lloc no 

presente risc d’incendi. 

9. Danyar de qualsevol manera el mobiliari urbà. 

10. El consum de begudes en la via pública quan això derive en la ruptura de la tranquil·litat 

veïnal ordinària tant en horari diürn com nocturn. En època de festes populars es tindrà en 

compte esta circumstància als efectes de determinar què s’entén per tranquil·litat veïnal 

ordinària. 

TÍTOL II. NETEJA. 

CAPÍTOL I. DELS ESPAIS DE TITULARITAT O D’ÚS PÚBLIC. 

Article 5.-  Normes comuns. 

1. Queda prohibit tirar a la via pública papers, corfes, caixes, bosses o deixalles de qualsevol 

tipus. Estos s’hauran de dipositar en papereres instal·lades a l’efecte. 

2. Tanmateix, es prohibeix tirar deixalles a la via pública des de les finestres i balcons dels 

domicilis; estos hauran d’evacuar-se junt amb els residus domiciliaris en bosses de fem. 

3. No se permet tirar aigua bruta o produir vessaments o gotejos sobre la via pública. 
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Article 6.-  Residus domiciliaris. 

1. Els residus domiciliaris hauran de dipositar-se als contenidors col·lectius instal·lats a 

l’efecte. 

2. L’Ajuntament, directa o indirectament, per sí mateix o associat amb altres, realitzarà la 

recollida de fem periòdicament.  

A estos efectes, els habitants hauran d’evacuar els residus domiciliaris en bosses de fem i 

dipositar-los  als poals col·lectius, entre les 17.00 hores i les 01.00 hores del dia següent. Des 

de l’1 de juny fins al 30 de setembre inclòs, el dipòsit de fem als poals col·lectius s’haurà 

d’efectuar entre les 20.00 hores i les 01.00 hores del dia següent. 

CAPÍTOL II. ANIMALS. 

Article 7.-  Responsables. 

1. Els propietaris són directament responsables dels danys, sorolls i qualsevol afecció a 

persones o coses pels animals de la seua pertinença. 

Tanmateix, són igualment responsables de qualsevol acció que ocasione brutícia en la via 

pública, espais públics o en els elements o parts exteriors dels edificis. 

2. Serà responsable subsidiari, en absència del propietari de l’animal, la persona que duguera 

l’animal en el moment en què es produïra l’acció que va ocasionar brutícia. 

Article 8.-  Obligacions del propietari o posseïdor. 

1. Els gossos que circulen per la via pública aniran proveïts de corretja o cadena amb collar, 

així com amb boç, en els casos exigits per la normativa vigent. 

2. Els propietaris i les persones que porten gossos que realitzen les seues deposicions en la via 

o espais públics estaran obligats a retirar immediatament les deposicions que estos realitzen i 

a netejar la zona de la mateixa que hagueren embrutat. 

Article 9.-  Zones per a deposicions canines. 

Per Resolució d’Alcaldia es podran habilitar zones per a deposicions canines. Els propietaris o 

les persones que porten als gossos estaran obligats a retirar immediatament les deposicions 

que estos realitzen i a netejar la zona que hagueren embrutat.  
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CAPÍTOL III. OBRES I ACTIVITATS DIVERSES. 

Article 10.-  Tanques de protecció. 

Per al desenvolupament d’obres, sense perjudici de la prèvia autorització municipal, serà 

necessària, en el seu cas, la col·locació de tanques i elements de protecció per a evitar 

l’embrutament de la via pública. 

Article 11.-  Vessament dels residus de les obres. 

1. Els residus procedents de les obres hauran de dipositar-se en contenidors adequats que 

hauran de cobrir-se amb lones o tendals. Mai es dipositaran directament sobre la via pública. 

2. És obligació del constructor la neteja de la via pública i dels bens de titularitat privada que 

resultaren afectats pel desenvolupament de l’obra i per l’entrada i eixida de vehicles o càrrega 

i descàrrega de material. 

Article 12.-  Transport de materials susceptibles de disseminar-se. 

Els conductors de vehicles que transportaren materials com terra, escombraries, papers o 

qualsevol altra matèria susceptible de disseminar-se, hauran de cobrir la càrrega amb lones o 

tendals, o altres mesures que eviten que els esmentats productes caiguen sobre la via pública. 

CAPÍTOL IV. SOLARS. 

Article 13.-  Neteja de solars. 

1. Els propietaris dels solars estan obligats a mantenir-los tancats, en bon estat i nets de fem i 

de vegetació. No es permet tindre en ells animals, tirar o acumular fem, escombraries o 

qualsevol tipus de residu o devessall. 

2. Queda prohibit a qualsevol persona tirar o acumular fem, escombraries o qualsevol tipus de 

residu o devessall en solars públics o privats, sense perjudici de l’obligació del propietari 

recollida en el paràgraf anterior. 

3. Queda, tanmateix, prohibit encendre foc en els solars, amb qualsevol fi, inclòs per a desfer-

se de la vegetació o naturalesa que cresca en el recinte tancat. 

CAPÍTOL V. NETEJA I MANTENIMENT DELS ELEMENTS I PARTS EXTERIORS 

DELS IMMOBLES. 

Article 14.-  Neteja i manteniment dels elements i parts exteriors dels immobles. 

Els propietaris dels establiments comercials, finques i habitatges estaran obligats a conservar 

l’ornamentació pública, netejant-la i mantenint adequadament les façanes, entrades, incloent 
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les instal·lacions complementàries com antenes de televisió, xemeneies i qualsevol altre 

element o part visible de l’immoble des de la via pública. 

CAPÍTOL VI. COL·LOCACIÓ DE CARTELLS I PINTADES. 

Article 15.-  Cartells. 

Queda prohibida la col·locació de cartells fora dels llocs expressament destinats a tal fi. En 

este sentit, l’Ajuntament habilitarà panells en diversos llocs del Municipi. 

Article 16.-  Pintades. 

Es prohibeix tota classe de pintades en la via pública, ja siga en calçades, voreres, murs o en 

el mobiliari urbà. 

S’exceptuen les pintades autoritzades municipalment i aquelles pintades murals de contingut 

artístic realitzades amb autorització del propietari. 

TÍTOL III. CONVIVÈNCIA I SOROLLS 

Article 17.-  Convivència i sorolls. 

1. Els ciutadans estan obligats a respectar la convivència i la tranquil·litat veïnal ordinària i a 

complir allò dispost en la normativa reguladora de protecció contra la contaminació acústica i 

sorolls vigent en cada moment. 

2. En època de festes populars es tindrà en comte esta circumstància als efectes de determinar 

què s’entén per tranquil·litat veïnal ordinària. 

TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR. 

Article 18.-  Potestat sancionadora. 

Les infraccions a les disposicions de la present Ordenança se sancionaran per l’Alcaldia, sent 

el procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, en defecte de normativa sectorial 

específica. 

A estos efectes la denúncia de les infraccions que es realitzen per la Policia Local es 

presumiran certes. 

Article 19.-  Infraccions i sancions. 

Es consideren infraccions les accions u omissions contràries a esta Ordenança i a la normativa 

específica de rang superior que resulte d’aplicació.  
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Les infraccions a la present ordenança tindran la consideració de molt greus, greus o lleus i es 

sancionaran d’acord amb allò establert en la normativa bàsica estatal en matèria de règim 

local, en defecte de normativa sectorial específica. 

Article 20.-  Obligació de reposició. 

Tanmateix, sense perjudici de la sanció penal o administrativa que s’impose, els infractors 

estaran obligats a la reposició o restauració de les coses a la manera i estat anteriors a la 

infracció comesa, en la manera i condicions fixades per l’òrgan que va impulsar la sanció. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

La present Ordenança es fonamenta en: 

- Els articles 26, 84 i 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

- Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals 

de companyia. 

- Demés normativa vigent en la matèria o que sustituisca a l’anterior, amb ple respecte 

al principi de legalitat. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província 

de València, entrant en vigor una vegada haja transcorregut el termini establert en l’article 

65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i permaneixerà en vigor fins 

a la seua modificació o íntegra derogació. 


