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ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN 

 
La normativa legal vigent disposa que els municipis, per a la gestió dels seus interessos 
i en l’àmbit de les seues competències, poden promoure tota classe d’activitats i prestar 
tots els serveis necessaris per a contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions del 
veïnat (article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local). 
 
Una de les aspiracions de qualsevol municipi és tindre una convivència pacífica entre 
els seus conciutadans, però això és difícil, perquè alguns obliden que conviure significa 
“viure en companyia d’un altre o d’uns altres”, i adopten conductes que demostren una 
total i absoluta mancança d’educació cívica, i tan responsables són els autors directes 
d’aquests fets, com aquells que estan presents en la seua comissió, o bé que, 
coneixent els fets, no actuen donant-ne compte a l’autoritat competent. 
 
La publicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ha establert com a 
principi de la potestat sancionadora el de “legalitat”; concretament, l’article 127 disposa 
que “la potestat sancionadora de les administracions públiques, reconeguda per la 
Constitució, es portarà a terme quan haja sigut expressament atribuïda per una norma 
que tinga la condició de llei, i se li aplicarà el procediment previst per al seu exercici i 
d’acord amb allò que es disposa en aquest títol”. 
 
Amb aquest fi, la norma habilitadora perquè aquesta administració puga exercir la 
potestat sancionadora és la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de 
la Seguretat Ciutadana; la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana sobre 
Protecció d’Animals de Companyia, i la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
 
En vista de tot això, seran els municipis, i en ells el seu òrgan de govern, l’Ajuntament, 
el que establesca els mecanismes adequats per a aconseguir aqueixa convivència 
pacífica, i restaurar-la en el supòsit que s’haguera vist alterada. 
 
Aquests mecanismes seran desenvolupats reglamentàriament per l’Ordenança de 
Policia i Bon Govern, que històricament ha format part del cos substantiu del Dret 
Local, i que ha sofrit al llarg dels anys un continu procés d’adaptació a la realitat social. 
 
Vist tot el que s’acaba d’exposar, es redacta i s’estableix aquesta Ordenança de Policia 
i Bon Govern, que s’articula de la manera següent: 
 
TÍTOL I. VIA PÚBLICA 
 
Article 1  
 
S’entendrà per via pública tots els carrers, places, passejos o camins l’ordenació i 
atenció dels quals siga de competència del municipi. 
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CAPÍTOL PRIMER. DIPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 2 

 
L’ús de la via pública es regularà per les prescripcions contingudes en aquest títol, i el 
que no estiga disposat en elles, per la resta de legislació aplicable. 
 
Article 3 
 
No es podrà, sense la prèvia autorització municipal, ocupar la via pública amb quioscs, 
cadires, terrasses, bars, parades de venda, tanques, etc., ni celebrar-hi qualsevol 
classe d’espectacle públic. Tampoc no es podrà ocupar la via pública per a fer 
reparacions de qualsevol classe de vehicles de motor. En cas d’haver-se obtingut 
l’autorització municipal per a l’ocupació i que aquesta no s’efectue d’acord amb les 
condicions establertes en el document que l’autoritza, s’imposarà la multa 
corresponent, amb la possible retirada dels objectes de referència, com també de 
l’autorització municipal en cas de reincidència. 
 
Article 4  
 
Les tanques d’obres, excavacions i llocs perillosos en el paviment hauran de tindre el 
senyal corresponent i un llum roig durant la nit, a càrrec del causant. El constructor serà 
directament responsable de la senyalització en les obres i subsidiàriament el promotor. 
 
Article 5  

 
El tancament d’un carrer al trànsit amb motiu de la càrrega i descàrrega d’un vehicle, o 
bé per fer obres, quedarà totalment prohibit sense la prèvia comunicació a la Policia 
Local, i caldrà presentar la instància per escrit en el Registre d’aquest Ajuntament, a fi 
de regular el trànsit en la zona. 
 
Article 6  
 
Qualsevol obstacle que dificulte la lliure circulació (incloent-hi vehicles abandonats o 
indegudament estacionats) podrà ser retirat per les autoritats municipals i portat als 
magatzems de l’Ajuntament o a un lloc que s’hi designe, on estarà a la disposició dels 
seus propietaris, que podran retirar-lo després del compliment de les corresponents 
formalitats administratives i el pagament dels drets de transport, l’estada i la sanció o 
les sancions imposades. 
No es procedirà a la retirada de l’obstacle quan, trobant-s’hi present el propietari, 
adopte amb caràcter immediat les mesures escaients per a no estar en situació 
irregular, si bé en aquest cas la persona que haja deixat l’obstacle haurà de pagar el 
cost del desplaçament del servei per a retirar-lo, d’acord amb el que dispose 
l’Ordenança fiscal en cada moment.  
No podrà deixar-se cap obstacle en els llocs habilitats per a minusvàlids. 
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Article 7  
 
L’abocament d’escombraries, efectes domèstics o deixalles es limitarà als llocs 
autoritzats per l’Ajuntament, i queda totalment prohibit abocar-ne incontroladament en 
qualsevol de les vies públiques i als solars, tant de propietat municipal com privada. 
 
CAPÍTOL II. Activitats en la via pública 
 
Article 8  
 
Tota persona que siga trobada en estat d’embriaguesa al carrer o en local públic, serà 
convidada per l’autoritat competent a retirar-se’n, però respectant els drets fonamentals 
de la persona. 
 
Article 9  
 
Es prohibeix el consum en la via pública de begudes alcohòliques, excepte als llocs 
autoritzats per a la seua ocupació amb taules i cadires amb aquesta finalitat, o bé amb 
la preceptiva autorització municipal. 
 
Article 10  
 
Es prohibeix el consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques en llocs, vies, establiments o transports públics, i així mateix tenir-ne de 
forma il·lícita, encara que no estiguera destinada al tràfic i sempre que no constituesca 
infracció penal. Igualment queda prohibit deixar en els llocs esmentats instruments 
utilitzats per al consum d’aquelles, tot això d’acord amb la Llei de Seguretat Ciutadana. 
 
Article 11  
 
Els titulars d’establiments públics destinats a activitats d’esbargiment i recreació, 
estaran obligats a mantindre en perfecte estat de neteja la vorera i via pública annexa a 
la seua façana i la dels edificis fronterers. 
 
Article 12  
 
S’hauran de respectar els béns municipals, abstenint-se de manipular papereres, 
contenidors, fanals i qualsevol altre bé posat pel municipi per al servei de la població.  
Així mateix, queden prohibides totes aquelles activitats en els parcs i jardins, 
susceptibles de degradar el seu entorn. 
 
Els qui danyaran algun d’aquests béns estaran obligats a pagar els danys causats, 
independentment de la sanció que se’ls impose per la infracció comesa. 
 
Article 13  

 
Queda totalment prohibit embrutar la via pública mitjançant publicitat de quartilles, sent 
responsables de la possible infracció tant els autors directes com els beneficiaris de la 
publicitat. 
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Article 14  

 
Es prohibeix en la via pública i en terrenys municipals: 

 
a) Embrutar-los: abocar aigües; abandonar animals morts o altres deixalles; 
fems, enderrocs, corfes, desperdicis, residus, papers o embolcalls i qualsevol 
objecte que hi pertorbe la neteja o que cause molèsties a les persones o al trànsit 
de vehicles. 
b) Espolsar catifes, estores, roba o altres efectes de caràcter personal des dels 
balcons, finestres i portals; regar les plantes, excepte en l’horari comprés entre les 
24 i les 6 hores. 
c) Netejar vehicles i altres objectes. 
d) Estendre la roba de manera recaient i visible des de la via pública. 

 
Article 15  

 
Es prohibeix fer les necessitats fisiològiques en la via pública. 
 
Article 16 

 
Es prohibeix la celebració de desfilades, cercaviles, concursos, rondes, serenates i 
activitats lúdiques en la via pública, llevat d’aquelles que tinguen autorització municipal. 
Quan es tracte de festes que per la data de celebració, o per un altre motiu, compten 
amb un arrelament popular i tradicional, podran autoritzar-se fins a les 3 de la 
matinada. Excepcionalment, la Comissió de Govern podrà establir un altre horari. 
Així mateix, es prohibeix destorbar la celebració de festes i desfilades degudament 
autoritzades, com també causar molèsties als assistents. 

 
Article 17  

 
Es prohibeix alterar l’ordre i la tranquil·litat públics amb rebomboris, baralles i agitació 
de persones; proferir crits, molestar els veïns amb sorolls o produir fums, olors o gasos 
perjudicials o simplement molestos; tot això d’acord amb la Llei de Seguretat 
Ciutadana. 

 
Article 18  

 
Llevat de casos especials, no es consideraran molestes les emanacions de fum 
procedents de l’ús natural de les ximeneres dels habitatges; en aquest cas, caldrà 
dotar-se inexcusablement dels elements correctors necessaris per a evitar molèsties al 
veïnat. 
 
Article 19  
 
Es prohibeix la col·locació de cartells o anuncis de qualsevol classe en llocs no 
destinats a aquesta finalitat, i atenent a les regles i condicions que l’autoritat determine. 
Així mateix, es prohibeix ratllar, embrutar o arrancar cartells. 
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No s’autoritza la col·locació de cartells sobre bans o avisos de l’autoritat, ni en senyals 
de trànsit. 
En tot cas, d’acord amb la normativa urbanística i de senyalització vertical urbana, es 
podran autoritzar cartells o anunciadors d’establiments destinats a la venda del seus 
productes al públic. 
 
Article 20  

 
A les piscines municipals, els banyistes hauran de complir les normes de seguretat 
establertes per l’autoritat, o pel personal a càrrec de fer-les complir. 
 
Article 21.  
 
No podrà practicar-se el nudisme fora de les zones destinades a tal efecte. 
 
CAPÍTOL TERCER. SOLARS 
 
Article 22  

 
Els solars sense edificar hauran d’estar necessàriament tancats amb una paret de les 
característiques i l’altura que determine l’Ajuntament perquè tinguen les condicions de 
seguretat adequades. Així mateix hauran d’estar nets d’enderrocs, matèries orgàniques 
i matolls. Aquesta responsabilitat serà del propietari del solar. En cas que el propietari 
no complesca aquestes obligacions, l’Ajuntament procedirà a la seua execució 
subsidiària, a costa del responsable. Les despeses d’aquesta execució seran 
independents de les sancions que se li posen per no estar el solar tancat i net, d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
Es prohibeix tirar enderrocs en llocs no permesos. 
 
Article 23.  
 
L’Ajuntament podrà permetre que els solars no estiguen tancats en els casos en què, 
transitòriament, tinguen com a ús l’esbargiment, el benestar social o unes funcions 
d’interés públic. 
 
CAPÍTOL 4. NETEJA D’EDIFICACIONS 
 
Article 24  
 
Els propietaris de finques, habitatges i establiments estan obligats a mantenir en 
constant estat de neteja les façanes i les diferents parts dels immobles que siguen 
visibles des de la via pública. 
 
Article 25  
 
Els propietaris o titulars d’immobles, quioscs, etc., n’hauran de mantindre els exteriors i 
les façanes nets de qualsevol tipus d’anunci que siga específic d’una professió o 
activitat mercantil. 
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Article 26  
 

Només es permetrà la col·locació de cartells o anuncis en els llocs destinats a aquest fi, 
sempre que, a més, estiguen emparats per la preceptiva autorització municipal. 
 
Article 27  

 
Quan un immoble l’hagen pintat o li hagen col·locat cartells, sense l’obtenció de la 
llicència municipal preceptiva, l’Ajuntament requerirà el propietari o persona 
responsable perquè deixe l’immoble en l’estat en què estava abans, i si no fa cas al 
primer requeriment, l’administració iniciarà la seua execució subsidiària, a costa del 
propietari o responsable. 
 
 
TÍTOL II. SALUBRITAT PÚBLICA 
 
CAPÍTOL 1. RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE FEM I ÚS DE L’ECOPARC 
 
Article 28  

 
Les bosses de fem caldrà deixar-les en el llocs de recollida, de 20 a 22 hores, tant a la 
població com en els nuclis de les zones rurals. 

 
Article 29  

 
El fem caldrà deixar-lo en bosses de material impermeable, tancades de manera 
escaient. Per cap concepte no podran deixar-se fems solts en l’interior dels 
contenidors. Una vegada deixat el fem en els contenidors, aquests hauran de ser 
tancats per l’usuari. 

 
Article 30  

 
Els efectes domèstics o de gran volum, com ara mobles o electrodomèstics, només 
podran ser depositats per a la seua retirada en la via pública els dies assenyalats per 
l’Ajuntament, sense perjudici de poder ser depositats també en l’ecoparc.  

 
Article 31 

 
A l’Ecoparc es dipositaran els residus inerts que s’hi especifiquen, dins de l’horari obert 
al públic, i quedarà totalment prohibit deixar qualsevol residu dels que s’hi assenyalen 
en altre lloc, excepte allò previst en aquesta Ordenança per als mobles o efectes i els 
dies i llocs determinats. 

 
Article 32  

 
A l’Ecoparc es podran dipositar residus inerts, domèstics o d’indústries o comerços, 
podent-ne tirar com màxim 100 Kg/dia per productor (200 Kg/dia si només són 
enderrocs). Els tipus d’abocament i la seua quantitat s’especifiquen en l’annex I 
d’aquesta Ordenança. 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

 
Article 33  

 
Es prohibeix totalment deixar residus fora de l’Ecoparc quan estiga tancat. 
 
Article 34  

 
Els enderrocs que tinguen un volum superior a un metre cúbic, com també les terres 
procedents d’extracció o moviments de terres, hauran de ser traslladades directament a 
abocadors autoritzats.  

 
Article 35  

 
Els productors, posseïdors i transportistes d’aquest tipus de residus estan obligats a 
l’adopció de les mesures necessàries per a reduir-ne al mínim el volum i assegurar-ne 
el transport, l’eliminació o l’aprofitament, i que es faça d’acord amb les disposicions 
vigents. Posat el cas de dipòsits de residus situats a l’interior de recintes industrials, 
hauran de tindre’ls en les condicions escaients de salubritat, seguretat, estètica, etc.  

 
Article 36  

 
Els residus sòlids industrials o procedents de comerç i que siguen perillosos no 
s’arreplegaran en l’Ecoparc, i es regiran per la Llei 10/98, de 21 d’abril, de Residus 
Sòlids, i la legislació que la desenvolupa. 
 
Article 37  
 
Els establiments públics hauran d’habilitar al seu interior un lloc o local expressament 
destinat a ubicar-hi un contenidor de la seua propietat, on abocaran els residus, i a la 
nit el trauran a la via pública perquè el buiden.  La seua neteja i manteniment seran a 
càrrec del propietari. El dipòsit dels residus en aquests contenidors es farà en bosses 
impermeables, i es trauran a la via pública dins de l’horari de recollida. 

 
Article 38  

 
No es permet deixar fem fora dels contenidors habilitats a l’efecte ni fora de l’horari 
assenyalat. 

 
Article 39  

 
Es prohibeix totalment canviar d’ubicació els contenidors si no és el dia previst per al 
seu canvi o amb autorització per escrit de l’autoritat competent. 
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TÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS 
 

CAPÍTOL I 
 

Article 40  
 

Tenen la consideració d’infraccions de la present Ordenança les següents:  
 

1) Ocupar la via pública sense la llicència o l’autorització municipal preceptiva, i 
ocupant les zones assenyalades per a minusvàlids. 
2) No senyalitzar com cal les tanques, les excavacions i els llocs perillosos en la via 
pública, ocasionats per obres o actuacions similars, per part dels particulars. 
3) El tancament al trànsit d’un carrer o via a conseqüència d’una càrrega, o actuacions 
similars sense tindre autorització municipal. 
4) El consum de begudes alcohòliques en la via pública, en llocs no autoritzats per a 
aquest ús. 
5) El consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, com 
també la no retirada, en els llocs esmentats, dels útils o instruments utilitzats per al seu 
consum, sense perjudici de les competències municipals segons la Llei de Seguretat 
Ciutadana. 
6) No tindre cura, per part dels titulars dels establiments i d’activitats recreatives, de 
mantenir en bones condicions les façanes dels seus establiments. 
7) El dany o perjudici que s’ocasione en béns o instal·lacions municipals, així com en 
jardins, arbres, plantes o similars. 
8) Embrutar la via pública amb quartilles, o paper de publicitat, com també pintar 
façanes o fixar cartells fora dels llocs habilitats per a aquest fi. 
9) L’incompliment del que disposa l’article 14. 
10) Fer les necessitats fisiològiques en la via pública. 
11) La celebració d’activitats d’esbargiment o lúdiques que necessiten autorització 
municipal, sense tindre la corresponent autorització. 
12) L’incompliment del que disposa l’article 17, sense perjudici de les competències 
previstes en la Llei de Seguretat Ciutadana. 
13) L’incompliment de les normes de seguretat en matèria de bany i utilització de la 
piscina i de les fonts públiques. 
14) Practicar el nudisme fora dels llocs habilitats per aquest fi. 
15) L’incompliment del deure de conservar la neteja dels habitatges, pel que fa a les 
façanes i parets. 
16) Tirar el fem als contenidors fora de l’horari previst, o sense bosses impermeables. 
17) Canviar d’ubicació els contenidors o no fer-ne l’ús degut o deixar-los oberts.  
18) Depositar fem fora dels contenidors, com també mobles o altres efectes, fora dels 
dies que hi ha prevists. 
19) Deixar residus propis de l’Ecoparc en llocs distints. 
20) L’incompliment pels propietaris dels establiments públics de l’obligació prevista en 
l’article 37. 
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Article 41  
 
Es considera infracció greu la comissió de dos lleus dins d’un mateix any. I es 
considerarà infracció molt greu la comissió de dos infraccions greus durant el període 
d’un any. 

 
Article 42  

 
Les anteriors infraccions tindran la qualificació de lleus, greus o molt greus d’acord amb 
la relació que a continuació es detalla: 

 
a) Són infraccions lleus les enumerades en els apartats 8), 9), 11) i 14) de l’article 
anterior. 

 
b) Als efectes d’aquesta Ordenança, tenen la consideració d’infraccions greus les 
enumerades en l’article anterior, en els apartats 1), 2), 3), 6), 7), 10), 13), 15), 16), 17), 
18), 19) i 20). 

 
c) Tindran la consideració de molt greus les infraccions assenyalades en els apartats 
4), 5) i 12) de l’article anterior. 

 
Article 43 

 
Per a determinar la quantia de la sanció, es tindran en compte les circumstàncies 
següents: 

 
a) La intencionalitat o la negligència de l’infractor. 
b) La incomoditat, el perill, els danys o els perjudicis causats a persones. 
c) La permanència o transitorietat dels riscs o perills inherents a l’activitat. 
d) La continuïtat, encara no sancionada prèviament, en la comissió de la mateixa 
infracció. 
e) La conducta observada per l’infractor quant al compliment de les disposicions legals. 
f) La transcendència econòmica o social de la infracció. 

 
Article 44. Graduació de les sancions: 

 
1) Lleus  Multa de  60 a 300euros 
2) Greus  Multa de 300,01 a 1.000 euros. 
3) Molt Greus Multa de 1.000,01 a 3.000 euros. 
 

A més de la sanció pecuniària, en cas que a conseqüència de la infracció es lesionen 
béns o instal·lacions de propietat municipal, el responsable haurà de compensar els 
danys i perjudicis ocasionats. 

 
Les infraccions en tot cas podran ser compensades per mesures correctores mitjançant 
les corresponents prestacions socials, assistència a sessions formatives, treballs per a 
la comunitat o qualsevol altre treball de caràcter cívic d’acord amb el següent barem. 

 
 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

Consideració de la 
sanció 

Import de la sanció 
Equivalent hores 

compensació 
Lleus 60 euros 4 hores 
Greus 300 euros 18 hores 
Molt greus 1.000 euros 60 hores 

 
En cas que hi haja agreujants s’incrementarà la prestació social en la mateixa manera 
que s’incrementa la sanció pecuniària.   

 
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

 
Article 45.  

 
La tramitació dels expedients sancionadors es regirà pels preceptes de la Llei 30/92, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
pel Reial Decret 1398/93, pel qual s’aprova el Reglament per al Procediment 
Sancionador, o, quan corresponga, per les normes que les substituisquen o les 
modifiquen. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta Ordenança entrà en vigor una vegada publicada íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província, o en haver transcorregut el termini d’informació sense presentar-
s’hi reclamacions, i sempre que s’haja complit el termini de l’article 65/2 de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
 

Diligència per fer constar: Que el dia 22 de maig de 2006, va se publicada aquesta ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 120, cosa que començà aplicar-se el dia següent al de la seua 
publicació. Igualment, es fa constar que, la modificació de la present ordenança va ser publicada 
íntegrament en el BOP el dia 22 d’agost de 2008. 

 


