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ORDENANCES DE POLICIA I BON GOVERN 
 

ORDENANCES MUNICIPALS DE POLICIA URBANA I RURAL PER AL GOVERN 
D'AQUEST MUNICIPI. 
 

Preàmbul 
 
L'article 108 de la Llei de Règim Local i l'art 5è. del Reglament de Serveis de 17 de 
juny de 1955, seguint constant tradició en la matèria, estableixen expressament la 
competència municipal per aprovar ordenances de Govern amb els requisits que als 
articles següents s'assenyalen: 
 
                            C A P Í T O L - I 
              Dels drets i deures de la població municipal 
 
Article 1r. 
A tots els vesins del terme se'ls reconeix el dret a gaudir per igual dels serveis 
municipals i aprofitaments comunals existents i, en general, de quants beneficis els 
atribueixin les disposicions vigents, de conformitat a les normes que els estableixin i 
regulin. 
 
La correcció i bons modals seran mútues en les relacions entre autoritats, funcionaris 
municipals, vesins i residents. 
 
Article 2n. 
Tots els habitants del terme tenen dret: 
a) A la protecció de les seues persones i béns 
b) A dirigir instàncies i peticions a l'autoritat i Corporació Local, en assumptes de la 
seua competència. 
c) A requerir als representants de l'autoritat perquè coneguin de qualsevol infracció 
d'aquestes ordenances i especialment de tot allò que es refereix a l'ordre públics, 
seguretat, salubritat, ornat i propietat. 
 
Article 3r. 
L'Ajuntament podrà intervenir en les activitats dels seus administrats en els següents 
casos: 
 
1r. En l'exercici de la funció de policia, quan hi hagués pertorbació o perill de 
pertorbació greu de la tranquil·litat, seguretat, salubritat o moralitat ciutadanes, per tal 
de restablir-les o conservar-les. 
 
2n. En matèria de subsistència, a més, per assegurar l'abast dels articles de consum 
de primera necessitat, la qualitat dels oferts en venda, la fidelitat en el despatx dels 
que s'expenen a pes o mesura, la normalitat dels preus i la lliure competència entre els 
subministradors i venedors. 
 
3r. En urbanisme, també per vetllar pel compliment dels plans d'ordenació aprovats. 
 
4t. Als serveis particulars destinats al públic, mitjançant la utilització especial o 
privativa de béns de domini públic, per imposar la prestació d'aquest degudament i 
sota tarifa. 
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5è. En els altres casos autoritzats legalment i pels motius i per als fins previstos. 
 
Article 4t. 
Tots els habitants, fins i tot els forasters que tinguin béns al municipi, estan obligats: 
 
1r. A complir les obligacions que els afecten contingudes en aquestes ordenances i als 
Bans que publiqui l'Alcaldia. 
 
2n. A facilitar a l'administració informes, estadístiques i altres actes d'investigació 
només en la forma i casos previstos per la Llei, o per disposicions dictades en virtut 
d'aquesta. 
 
3r. A comparèixer davant l'autoritat municipal quan fossin citats en virtut de disposició 
legal o reglamentària que així ho estableixi, indicant-se a la citació l'objecte de la 
compareixença. 
 
4t. A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afecten i a complir les 
altres prestacions i càrregues establertes per les lleis i disposicions. 
 
5è. A complir amb puntualitat el que imposa la Llei respecte al Padró Municipal. 
 
6è. A prestar oportú auxili als seus convesins i a l'autoritat quan fossin requerits i fos 
necessari. 
 
Article 5è. 
Pel que fa a l'administració econòmica local i al règim de drets i obligacions que 
n'emanin per als residents, els propietaris absents tindran l'obligació de comunicar a 
l'Alcaldia el nom de la persona que els representi, i a falta de tal comunicació, seran 
considerats com a representants dels propietaris per les finques que treballin, ocupin o 
administrin: 
 
1r. Els administrats, apoderats o encarregats dels propietaris forasters. 
 
2n. En els defecte dels anteriors, els colons, arrendataris o parcers de les finques 
rústiques, quan els seus propietaris o administradors no resideixen en el terme 
municipal. I 
 
3r. Els inquilins de les finques urbanes, quan cada una d'elles estigués arrendada a 
una sola persona i no residís en la localitat, l'amo, administrador o encarregat. 
 
Article 6è. 
1. L'Ajuntament facilitarà l'assistència mèdica i farmacèutica a les famílies pobres 
residents en el terme municipal, de conformitat a les disposicions vigents, sempre que 
no tinguin dreta als beneficis d'assistència sanitària de la Seguretat Social, i percebin 
pensions o rendes inferiors al salari mínim interprofessional. 
 
2. La Corporació municipal i les seues autoritats, dins dels límits de la seua 
competència i dels mitjans al seu abast atendran i auxiliaran les persones desvalgudes 
que habitin permanentment en el terme municipal. 
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3. Queda prohibida la mendicitat pública. 
 
Article 7è. 
En els casos en què es produís alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe, guerra, 
trastorns d'ordre públic o desgràcia pública, l'alcalde i els seus agents podran requerir 
l'ajuda i col·laboració dels habitants del terme municipal. 
 
Article 8è. 
 
1. El servei de vigilància i seguretat de les persones i béns estarà encomanada, a la 
localitat, a la Policia Municipal i els seus auxiliars. 
 
2. Tots els agents a què es refereix el paràgraf anterior vendran obligats a posar en 
coneixement de l'autoritat municipal els fets en què hagin intervingut per raó dels seu 
càrrec. 
 

 
Des de l’art. 9 fins al 34, derogats per l’Ordenança Municipal de Protecció del 
Medi Ambient. 
 
Article 35è. 
1. No podrà realitzar-se obertura de rases ni sondatges a la via pública sense prèvia 
autorització de l'Alcaldia. 
 
2. En cas de necessitats peremptòries podran realitzar-se aquelles obres urgents que 
no admetin dilació, posant-les simplement en coneixement de l'Alcaldia. 
 
Article 36è. 
1. Tota ocupació temporal de la via pública i de les zones d'ús i de domini públic, 
requerirà llicència prèvia. 
 
2. Quan es tracti d'ús privatiu permanent de la via pública de les zones d'ús i domini 
públic, es requerirà concessió administrativa que es tramitarà conforme a les normes 
contingudes als articles 62 i concordants del Reglament de Béns de les Entitats Locals 
i altres disposicions pertinents. 
 
Article 37è. 
1. L'ocupació de la via pública i zones d'ús i de domini públic, amb taules, cadires, 
gandules, paravents, testos, parades o altres elements anàlegs, necessitarà 
autorització municipal que s'atorgarà discrecionalment tenint en compte les necessitats 
del trànsit i el lloc on es projecti. 
 
2. Es necessitarà igualment permís per a la instal·lació de quioscs o llocs fixos de 
venda, i les concessions que a l'efecte s'atorguin s'entendran sempre a precari, sense 
dret a cap indemnització per al cas que sigui retirada la concessió abans del temps 
previst, per raons urbanístiques o de circulació. 
 
3. L'incompliment de les normes contingudes al present article sobre ocupació, donarà 
lloc a la retirada pels serveis municipals dels elements que ocupin la via pública i 
zones d'ús i domini públic i retornats als seus propietaris, una vegada satisfeta la 
sanció corresponent o sobreset l'expedient sancionador. 
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Article 38è. 
1. Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i qualssevol altres 
objectes de propietat privada, que donin a la via pública, requeriran igualment el 
corresponent permís municipal que es concedirà amb examen previ de les seus 
característiques segons projecte que haurà de presentar-se. 
 
2. Les dimensions dels anuncis o rètols que es col·loquin a les zones turístiques no 
podran sobrepassar una superfície superior al metre quadrat i tampoc podran 
col·locar-se anuncis lluminosos en els remats dels edificis. 
 
Article 39 derogat per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient. 
 
 

SECCIÓ 2a. 
Trànsit de vianants i vehicles 
 
Article 40è. 
1. Els vianants transitaran en tota mena de vies públiques, pels passeigs, voravies o 
andanes destinades, i en el cas de no haver-n'hi, el més pròxim possible a les voreres 
d'aquelles. 
 
2. Es prohibeix als vianants detenir-se a les voravies o passeigs formant grups que 
dificultin a circulació, així com portar-hi objecte que puguin representar perill o molèstia 
per als altres transeünts. 
 
3. Com a norma general, els vianants hauran de circular per la voravia de la dreta en 
relació al sentit de la marxa. 
 
4. A les cruïlles amb altres vies han d'adoptar les precaucions necessàries per evitar 
accidents, i se subjectaran a les indicacions que se'ls fes pels guàrdies encarregats 
dels trànsit o per les senyalitzacions mecàniques que hi hagués. 
 
Article 41è. 
1. El vianant que hagi de travessar la calçada haurà de cerciorar-se prèviament que 
aquesta es troba lliure i ho efectuarà ràpidament seguint una trajectòria perpendicular 
a l'eix d'aquella. 
 
2. Si el lloc de cruïlla  per on han de travessar es troba senyalat, els vianants estan 
obligats a subjectar-s'hi quan tractin de travessar la calçada. 
 
3. Quan en trobar-se el vianant a la calçada, se li aproximi un vehicle, aquell s'ha 
d'aturar i permetre que el vehicle passi lliurement. Alhora, el conductor del vehicle ha 
de disminuir-ne la marxa. S'exceptua d'aquesta regla el cas que els agents de 
l'autoritat o els senyals de trànsit concedeixin prioritat de pas al vianant. 
 
4. Si no es poden resoldre els conflictes entre vianants i vehicles per aplicació de les 
regles anteriors, els conductors d'aquests últims donaran preferència als primers. 
 
Article 42è. 
Els conductors de vehicles de tracció animal, quan transitin per la zona urbana hauran 
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de conduir a mà les cavalleries excepte que es compleixin a la vegada les condicions 
següents: que les cavalleries portin brides, els carruatges disposin de molls colplocats 
sobre els eixos, i el carruatge disposi del corresponent fre manejable des de l'interior 
del vehicle. 
 
Article 43è. 
Queda prohibit als conductors de vehicles de tracció animal, fustigar i tractar amb 
crueltat les cavalleries, així com l'ús de vares per castigar-los. 
 
article 44è. 
Queda prohibida la circulació i estacionament de tota classe d'animals i vehicles per 
les voravies i espais reservats al trànsit de vianants, així com en els altres llocs on hi 
hagi aglomeració de transeünts. 
 
Article 45è. 
1. Tots els vehicles de tracció de sang portaran al seu costat esquerre la placa de 
l'Ajuntament de la població on estiguin inscrits, amb expressió del número 
corresponent. 
 
2. També els vehicles a què es refereixen els articles anteriors portaran llum suficient, 
des del solpost fins que es faci de dia, perquè puguin ser distingits a distància. Els 
aparells usats hauran de projectar llum de color blanc o groc davant i vermell darrere 
que al mateix temps alumini la placa de la matrícula; si la longitud del vehicle amb la 
seua càrrega excedís de 6 metres, portaran dos llums: una blanca i groga i la part de 
davant i una altra vermella a la part posterior, situades ambdues al costat esquerre del 
sentit de la marxa. Si portasin llums a ambdós costats, seran iguals i simètriques. 
 
3. Com a dispositiu de senyalització s'utilitzarà l'enllumenat ordinari. A més, portaran a 
la part posterior dos catadiòptics vermells de forma no triangular. 
 
Article 46è. 
Quan es trobin dos vehicles marxant en direcció posada, en carrer estret en què, això 
no obstant, sigui permesa la circulació en doble direcció, haurà de retrocedir el vehicle 
més lleuger; en igualtat de condicions, el que porti menys càrrega i en últim cas el que 
es trobi més pròxim a les sortides del carrer, salvat que aquest formàs pendent o costa 
pronunciada, i en aquest cas haurà de retrocedir el que pugi. 
 
Article 47è. 
Les cavalleries o bestiar de tota classe, hauran de transitar únicament pel torrent dels 
carrers o caixes dels camins per la seua part dreta, i deixaran sempre pas als vianants. 
 
Article 48è. 
El pares tutors o encarregats dels infants tendran cura, sota la seua responsabilitat, 
d'evitar que juguin als torrents de les carreteres o carrers de grans trànsit de vehicles. 
 
Article 49è.  
Queda prohibit tot arrossegament directe de fustes, brancatges, barrils o altres 
embalums, sobre el paviment de les vies públiques, així com utilitzar mitjans mecànics, 
tals com cordes o topes, salvat que es tracti de frens, per impedir el moviment natural 
de les rodes sobre les vies i caminis públics. 
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Article 50è. 
El trànsit de vehicles per les vies públiques haurà de subjectar-se a la direcció que per 
a cada una s'hagi establert. 
 
Article 51è. 
A les vies o seccions de les vies públiques on l'aparcament sigui autoritzat, haurà de 
realitzar-se de forma que durant els primers quinze dies de cada mes s'efectuï contigu 
a la voravia dels immobles de número senar i contigu als parells els altres dies. 
 
Article 52è. 
Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i si fos necessari a 
detenir-la quan les circumstàncies del trànsit, de la visibilitat o dels propis vehicles, 
prudencialment, ho imposin per evitar possibles accidents o qualsevol perjudici o 
molèsties als altres usuaris. 
 
Article 53è. 
Durant la nit tot vehicle detingut o estacionat a vies públiques insuficientment 
ilpluminades, haurà de tenir encès l'enllumenat ordinari. 
 
Article 54è. 
Els carros i altres vehicles de tracció animal radicats al terme municipal, hauran 
d'ostentar una placa on constarà al nom de la població i el número del carruatge, de 
conformitat amb el que disposa el vigent Codi de Circulació (Art. 82 i següents). 
 
Article 55è. 
La mateixa obligació afectarà les bicicletes, els amos de les quals habitin a la població 
o hi tenguin la residència superior a un mes. 
 
Article 56è. 
Les parades fixes o facultatives dels òmnibus o autocars siguin fixades per l'Alcaldia, 
que donarà compte a la Corporació municipal dels acords corresponents. 
 
Article 57è.  
1. Els vehicles de lloguer destinats al transport de viatgers, hauran de ser prèviament 
autoritzats per la Corporació que aprovarà amb caràcter general, les tarifes aplicables 
al transport d'acord amb el Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de 
Transport en Automòbils lleugers de 16 de març de 1979. 
 
2. Serà exigible als vehicles i als seus conductors les necessàries condicions d'higiene 
i neteja i als primers, a més, les requerides com a indispensables, per a la seguretat de 
les persones. 
 
3. Totes les autoritzacions que es concedeixin per a l'explotació del servei a què es 
refereix el present article, quedaran subjectes a les reglamentacions que es trobin 
vigents i a les que successivament es puguin dictar. 
 
 
 
Article 58 derogat per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient 
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                               SECCIÓ 3a. 
 
                       Policia d'edificis i solars 
 
Article 59è. 
1. Tots els edificis situats a la via urbana hauran d'ostentar la placa indicadora del 
número que els correspon al carrer o plaça en què l'immoble estigui situat. 
 
2. Dites plaques, que correspondran al tipus informe establert hauran de ser 
instal·lades i mantingudes en bon estat i conservació i visibilitat, pels propietaris de 
l'immoble. 
 
3. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, números 
i suports, que l'ajuntament determini a fins públics. 
 
Article 60è. 
Els edificis situats en la confluència de vies urbanes quedaran subjectes a la servitud 
d'ostentació del retolat del carrer, i els seus amos, com els ocupants de l'immoble, 
hauran de deixar lliure d'impediments la perfecta visibilitat de les plaques 
corresponents. 
 
Articles 61 i 62 derogats per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi 
Ambient. 
 
Article 63è. 
1. Els propietaris d'edificis i solars estan obligats a la construcció de voravies al seu 
càrrec, sota les següents condicions: 
 
a) La vorera de la voravia serà de pedra o d'aglomerat de protland. 
b) Les rajoles seran de protland gris, tipus terrassa. 
c) L'amplària i rasant seran les que s'assenyalin d'acord amb les normes 
urbanístiques. 
d) La voravia es construirà en tota la longitud de l'immoble que afronti amb la via 
pública. 
 
2. Si per raó de les obres hi hagués necessitat d'aixecar voravies o qualsevol altres 
tipus de paviment a la via pública, el propietari de l'obra estarà obligat a restablir les 
coses a l'estat anterior. Així com a indemnitzar els danys o perjudicis que per aquestes 
s'haguessin causat a l'interès públic o al privat. 
 
Article 64è. 
1. Quan un edifici, paret, columna o qualsevol altra construcció, resultàs amenaçada 
de ruïna imminent, de tal gravetat que les mesures a prendre no pugin diferir-se sense 
transcendent risc per a persones o coses, el propietari estarà obligat a la seua 
demolició o a executar, mentrestant, les obres necessàries per evitar el perill. 
 
2. L'acord pel qual l'Alcaldia imposi aquella obligació, requerirà informe tècnic previ 
que expressarà si per evitar els greus riscs que s'apreciïn, resulta indispensable 
procedir a la urgent demolició o pot consolidar-se ràpidament l'obra mitjançant els 
treballs que es necessitaran, o evitar circumstancialment aquells perills mitjançant 
apuntalament i sostens. 
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3. D'acord amb les conclusions de dit informe, l'Alcaldia obligarà, si s'escau, al 
propietari a efectuar amb tota urgència les obres necessàries per a la consolidació de 
l'obra ruïnosa si l'estat de l'edifici encara ho permetés, o si s'escau, a realitzar els 
suports i apuntalaments que, al menys i per temps, evitin la caiguda o enfonsament de 
les obres quan aqueixa solució fos factible, o en darrer terme,  ordenarà 
l'enderrocament de l'obra ruïnosa, i en aquest darrer supòsit l'Alcaldia podrà disposar 
que la finca sigui desallotjada. 
 
4. Si el propietari obligat deixàs de complir l'ordenat en el ermini i que se li fixi, es 
manarà executar al càrrec seu per l'Alcaldia i per al cobrament de les obres es 
procedirà, si s'escau, per via de constrenyiment administratiu. 
 
5. En cas necessari, i amb caràcter temporal, podrà l'Alcaldia ordenar que els 
apuntalaments indispensables se suportin en els immobles vesins. 
 
Article 65è. 
Quan la ruïna de l'edifici, encara que essent greu, no pogués estimar-se com a 
imminent a tenor de l'informe emès pel tècnic designat per l'Alcaldia, s'instruirà l'oportú 
expedient i es procedirà conforme a les normes vigents, consignades a la Llei 
d'Arrendament urbans o en aquelles altres disposicions que resultassin aplicables. 
 
Article 66è. 
Les conduccions d'aigua, gas i electricitat que s'hagin d'estendre a la via pública o al 
seu subsòl, així com la instal·lació a la pròpia via pública de pòster, aïlladors, caixes 
d'amarratge i de distribució, requeriran llicència prèvia de l'administració municipal. 
Aquestes conduccions s'hauran de sotmetre, quant a condicions tècniques i de policia, 
als reglaments i altres preceptes en vigor, i en el seu defecte, a les condicions que es 
disposassin. 
 
Article 67è. 
1. Queda prohibit l'abocament a la via pública mitjançant            , o degoteigs, de les 
aigües pluvials procedents de les cobertes dels edificis. Si hi ha clavegueram dites 
aigües hi seran conduïdes per canonades adequades. Si la via no compta amb aquell 
servei, les aigües seran abocades, bé sigui a un clavegueró, o cisterna que es 
construeixi al pati de l'edifici, o canalitzades, per davall de la voravia, al torrent de la 
via pública. 
 
2. Els amos d'edificis antics que en l'actualitat continuassin abocant directament dites 
aigües a la via pública mitjançant canalons, estaran obligats a suprimir aquesta forma 
d'evacuació des del moment en què es practicaren obres de reparació de façana de 
l'edifici, o de reconstrucció dels seus terrats. 
 
Article 68è. 
1. No es podran realitzar noves edificacions, ni tampoc reparació en façanes i els seus 
balcons, finestres o miradors i cobertes, als edificis existents, sense prendre les 
mesures de seguretat adequades per evitar accidents. 
 
2. Les condicions tècniques i de seguretat de les edificacions es regiran per les 
normes pertinents contingudes a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball, aprovada per Ordre de 9 de març de 1971. 
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                           C A P Í T O L - III 
 
                 Ordenances Urbanístiques i d'Edificació 
 
Article 69è. 
Estaran subjectes a llicència prèvia els actes d'edificació i ús del sòl, tals com les 
parcel·lacions urbanes, els moviments de terra, les obres de nova planta, modificació 
d'estructura o aspecte exterior dels edificis i la modificació del seu ús, la demolició de 
construccions i la col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública. 
 
Quan els actes d'edificació i ús del sòl es realitzassin per particulars en terrenys de 
domini públic, s'exigirà també llicència, sense perjudici de les autoritzacions o 
concessions que sigui pertinent atorgar per part del titular del domini públic. 
 
No es permetran les excavacions i desmunts amb màquines ni explosius, a les zones 
turístiques en un radi de menys de dos-cents metres d'algun hotel, hostal, casa 
d'hostes, restaurants fonda des de Setmana Santa fins al trenta d'octubre. Dit període 
de prohibició podrà ser reduït, segons els circumstàncies, per acord favorable del ple 
de la Corporació municipal. 
 
Article 70è. 
Els projectes de noves urbanitzacions, parcel·lacions i reparcel·lacions urbanístiques, 
obres de nova planta i ampliació de major elevació d'edificis, hauran de subjectar-se al 
plans i projectes d'ordenació i urbanització degudament aprovats, així com als usos 
vigents en el sector i a les altres condicions establertes en la Llei del Sòl i les que 
constin en els Reglaments i Ordenances Especials, si existissin. 
 
Article 71è. 
Tot administrat té dret que l'Ajuntament l'informi per escrit, en el termini de tres mesos 
a comptar de la sol·licitud, del règim urbanístic aplicable a una finca o sector. 
 
Article 72è. 
Queda prohibida la concessió de llicències d'edificació: 
 
a) en els llits dels corrents d'aigües, i a la part de la zona costanera que abastin les 
aigües en les inundacions ordinàries. 
 
b) En els terrenys que no tenguin sanejament natural de les seues aigües pluvials. 
 
c) A les zones afectades per línies elèctriques d'alta tensió. 
 
Article 73è. 
1. De conformitat amb el que disposa sobre ordenació d'edificis antics a carreteres per 
l'art. 37 de la Llei de carreteres de 19 de desembre de 1974, i art. 72 del Text refòs de 
la Llei sobre Règim del Sòl, queden prohibides les obres de construcció, reconstrucció 
o ampliació de qualsevol tipus d'edificacions, a excepció de les que resultin 
imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents, en ambdós 
costats de les carreteres, en la denominada "Línies d'edificació". 
 
2. La "Línia d'edificació" a les carreteres que integren les Xarxes Nacionals, se situarà 
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a 25 metres de l'aresta exterior de la calçada, amidades horitzontalment a partir de la 
indicada aresta. 
 
3. En la resta de les carreteres tal distància serà de 18 metres. 
 
4. S'entén que l'aresta exterior de la calçada és la vorera exterior de la part de la 
carretera destinada a circulació de vehicles en general. 
 
5. Quan es tracti de camins veïnals o rurals, la distància mínima serà només de quatre 
metres de separació per a les noves construccions amb relació a la vorera exterior del 
camí. 
 
Article 74è. 
Totes les llicències de parcel·lació, reparcel·lació, construcció reparacions i altres 
anàlogues, seran atorgades, encara que això no es consigni de forma expressa, salvat 
el dret de propietat i sense perjudici de tercer. 
 
Article 75è. 
Les obres de nova construcció i la modificació d'edificacions existents, hauran de 
subjectar-se als plans d'urbanització que es trobin vigents i ordenances establertes al 
que afecta a alineacions, rasants, altures i volum d'edificació. 
 
Article 76è. 
1. A les sol·licituds de llicència de construcció, reedificació, reparació o millora 
d'edificis s'expressarà la finalitat i destinació de les obres que hagin d'efectuar-se, i 
aniran acompanyades de plànols per duplicat, firmats per la persona interessada i el 
tècnic que els hagi elaborat. 
 
Els plànols que s'aportin es presentaran doblats a la mida de 20 per 30 centímetres. 
 
2. Els plànols que s'acompanyin s'ajustaran a l'escala següent: 
 
a) Emplaçament de l'edifici, a escala de 1.500 i es precisarà la seua situació en relació 
a les vies públiques amb què confronti a immobles contigus. 
 
b) Plantes i façanes,, amb les seccions necessàries per a la seua completa 
intel·ligència, a escala de 1.500 o del 1.100, segons la major o menor capacitat de 
l'edifici. 
 
c) Dibuix de la façana o façanes de l'edifici, o de la que correspongui a la restauració a 
escala d'1.50 o de 1.100. 
 
d) Els altres plànols que es necessitin per donar idea de les seccions i plantes 
interiors, a escala d'1.50 o 100. 
 
3. Als plànols de modificació de construccions existents s'assenyalaran amb tinta 
vermella les obres noves, amb groga les que desapareguin i amb negra les que 
subsisteixin, i s'acompanyaran d'una memòria on es contendran els aclariments 
indispensables per a l'adequada comprensió de projecte. 
 
4. No s'exigirà la presentació de plànols, que podran ser substituïts per un simple 
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croquis, per a la construcció de tanques parets de tancament, salvat que es tracti de 
murs de contenció obres de pintat; referit o emblanquinat de façanes; reparació de 
portes i finestres i d'aquelles obres menors que no afectin l'estructura de l'edifici ni la 
dels seus patis interiors. 
 
Article 77è. 
Les sol·licituds de llicències de parcel·lació i reparcel·lació de terrenys hauran de 
subjectar-se al que disposa el Capítol II "Parcel·lacions i reparcel·lacions", art. 94 a 
102 del Text Refòs de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i altres normes 
que desenrotllin tals preceptes. 
 
Article 78è. 
Les llicències s'extingiran: 
 
1. Per caducitat: 
 
a) Si no s'iniciassin les obres dins del termini d'un any de la concessió de la llicència. 
 
b) Si s'interrompessin les obres durant un termini de sis mesos. 
 
c) Si no s'acabassin les obres dins del termini fixat o de les seues pròrrogues. 
 
d) Si no s'ajustassin a les condicions sota les quals s'atorga la llicència. 
 
2.Per desistiment: 
 
El titular de la llicència podrà desistir de realitzar les obres sol·licitades, mitjançant 
renúncia expressa de la llicència formulada en el termini assenyalat a l'Ordenança 
Fiscal corresponent. 
 
Article 79è. 
1. Quan els actes d'edificació o ús del sòl relacionats a l'art. 69 s'efectuassin sense 
llicència o ordre d'execució, o sense ajustar-se a les condicions que s'hi assenyalen, 
l'Alcalde, d'ofici o a instància del Governador, disposarà la suspensió immediata de 
dits actes. 
 
2. En el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la suspensió, la 
persona interessada haurà de sol·licitar l'oportuna llicència o, si s'escau, ajustar les 
obres a la llicència o ordre d'execució. 
 
3. Transcorregut dit termini sense haver-se instat l'expressada llicència, o sense haver-
se ajustat les obres a les condicions assenyalades, l'Ajuntament ordenarà la demolició 
de les obres a costa de la persona interessada i procedirà a impedir definitivament els 
usos que pertoquin. D'igual manera procedirà si la llicència fos denegada per ser els 
seu atorgament contrari a les prescripcions del Pla o de les ordenances. 
 
4. Si l'Ajuntament no procedís a la demolició en el termini d'un mes comptat des de 
l'expiració del terme al qual es refereix el número procedent o des que la llicència fos 
denegada pels motius expressats, l'Alcalde disposarà directament dita demolició, a 
costa també de la persona interessada. 
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Article 80è. 
Quan els actes d'edificació o ús del sòl relacionats a l'art. 69 s'efectuassin sense 
llicència, es procedirà d'acord amb el que assenyala l'article anterior. 
 
Després el propietari sol·licitarà el permís i, obtingut de l'autoritat municipal, abonarà 
tots els danys i perjudicis que hagués causat a la via pública i, a més, el doble dels 
drets de llicència que corresponguin. 
 
Article 81è. 
1. Sempre que no hagués transcorregut més d'un any des del total acabament de les 
obres realitzades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les 
condicions que s'hi assenyalen, l'Alcalde requerirà al promotor de les obres o als seus 
causahavents perquè sol·licitin en el termini de dos mesos l'oportuna llicència. 
 
2. Si la persona interessada no sol·licita la llicència en el termini de dos mesos, o si la 
llicència fos denegada per ser el seu atorgament contrari a les prescripcions del Pla o 
de les ordenances es procedirà conforme als números tres i quatres de l'art. 79. 
 
Article 82è. 
1. L'Alcalde disposarà la suspensió dels efectes d'una llicència o ordre d'execució i 
consegüentment la paralització immediata de les obres iniciades al seu empara, quan 
el contingut de dits actes administratius constitueixi manifestament una infracció 
urbanística greu. 
 
2. Acordada la suspensió de les obres, l'Alcalde procedirà, en el termini de tres dies, a 
donar trasllat directe de dit acord a la Sala Contenciosa Administrativa competent, als 
efectes previnguts als números dos i següents de l'art. 118 de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa. 
 
Article 83è. 
Tot edifici haurà de reunir les condicions de solidesa que la seua estètica requereixi, 
sota la responsabilitat del director facultatiu de l'obra o, si s'escau, del constructor. 
 
El propietari de l'edifici està obligat a conservar-lo en el mateix estat de solidesa, de 
forma que no constitueixi risc ni perill. 
 
Article 84è. 
Qualsevol vesí té dret a denunciar els edificis que amenacin ruïna o que puguin 
ocasionar dany pel mal dels seus vols. 
 
Article 85è. 
1. Les construccions hauran d'ajustar-se al que sigui bàsic en les condicions 
estètiques del sector. 
 
2. Quan regeixi un model especial com a obligatori o per raons urbanístiques, les 
construccions hauran d'adaptar-se al model aprovat. 
 
3. Podrà denegar-se la llicència d'edificació o de reparació, als projectes que 
constitueixin una ofensa al bon gust o resultin impropis del lloc del seu emplaçament. 
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Article 86è. 
1. Quan es tracti d'enderrocar un edifici de caràcter artístic, històric o monumental, 
l'Ajuntament podrà suspendre la concessió de la llicència sol·licitada, per temps de tres 
mesos, i dins aquest termini podrà iniciar l'expropiació de l'immoble, amb els informe 
previs necessaris, de conformitat al que preveu l'art. 76 i concordants de la Llei 
d'Expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954. Transcorregut aquest termini 
sense iniciar-se dit expedient s'haurà d'atorgar la llicència sol·licitada. 
 
2. Si el propietari de l'immoble en el qual concorreguessin alguna o totes aquelles 
circumstàncies, sol·licitàs la llicència per reformar-lo i l'Ajuntament entengués que cal 
oposar-se a la seua concessió per raons degudament motivades se suspendrà la 
tramitació de la llicència per un període no superior a tres mesos durant els quals la 
Corporació municipal demanarà els informes necessaris, fins i tot de la Direcció 
General de Belles Arts, i podrà denegar l'execució de les obres quan els informes 
tècnics obtinguts resultassin negatius? a aquells. 
 
En aquest segon supòsit, l'Ajuntament podrà incoar, al seu lliure arbitri, l'expedient 
d'expropiació forçosa del total immoble o només de la seua façana. 
 
Les expropiacions de què es tracti es regiran a més de per les normes aquí 
establertes, pels art. 76 de la Llei d'Expropiació forçosa, 92 del seu Reglament i 
disposició complementària. 
 
Article 87è. 
Els habitatges construïts a l'empara de lleis especials protectores se subjectaran a les 
condicions d'edificació previstes a les lleis i reglamentacions respectives i, si no n'hi 
ha, al que preveu la present ordenança. 
 
Article 88è. 
1. Quan es troba degudament aprovat i en vigor un pla que assenyali les alineacions 
d'un carrer o plaça, tots els edificis de nova construcció o que es reconstrueixin hauran 
de subjectar-se a les línies establertes. 
 
2. No serà obligatori el que disposa el paràgraf anterior si les obres que s'executin a un 
edifici existent amb anterioritat a l'aprovació del pla es limiten a reparar danys parcials 
de la construcció. 
 
3. En defecte d'alienacions establertes per un pla o projecte vigent, els edificis de nova 
construcció hauran de quedar alineats conforme al traçat requerit per la pròpia via 
urbana a la qual se subjectarà la llicència d'edificació expedida per l'autoritat municipal. 
 
4. Les edificacions de tipus aïllat, en zones en què no sigui prohibida la seua 
construcció i en les que fos usual o predominant aquell tipus d'edificacions, no estaran 
les seus façanes subjectes a l'alineació de la via pública però haurà de construir-ne 
una voravia o reixa de bones condicions en dit límit. La faixa no edificable podrà 
destinar-se a jardí o pati i haurà de ser mantinguda en perfecte estat de neteja i decor 
més estrictes. 
 
Article 89è. 
Les marquesines, volades, ensenyes i altres sortints, tant si són comercials com a 
decoratius, podran tenir un vol màxim de un metre cinquanta centímetres i no superior 
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a un dècim de l'amplària de la via pública, a partir de l'alineació oficial del carrer. No 
podran col·locar-se a una altura inferior de dos metres cinquanta centímetres sobre la 
rasant de la voravia, mesurats des del seu pla inferior en el punt més desfavorable, el 
seu contorn haurà d'estar situat a distància superior a vuitanta centímetres de 
qualsevol vertical traçada pel caire exterior de la vorada de voravia. No podran 
sobresortir de l'alineació en vies públiques sense voraria, la seua cara frontal serà 
considerada parament exterior de fatxada a efectes de donar solució a les intal·lacions 
i condicions que contempla el punt 9 de l'art. 6.2.35 de les Normes Urbanístiques del 
vigent PGOU. 
 
Article 90è. 
Qui construeixi edificis destinats a habitatges, locals de negoci o edifiquin nous 
habitatges en edificis existents, estaran obligats a dotar cada un dels locals separats, 
amb aigua potable. 
 
Article 91è. 
1. Igualment qui construeixi edificis amb iguals destinacions que els expressats a 
l'article anterior i també per a magatzems, dipòsits, fàbriques i estables, en terrenys 
situats a menor distància de cent metres d'una xarxa de clavegueres compliran el que 
disposa l'art 280 de les presents ordenances. 
 
2. En tot cas els conductors o claveguerons que es dirigeixin al clavegueram estaran 
proveïts de sifons o tancaments hidràulics. 
 
3. Les cases plurifamiliars, de nova construcció o ampliació, hauran de disposar de 
desguàs a claveguera pública. 
 
Article 92è. 
La conservació en bon estat d'ús dels ramals, canonades o claveguerons a què es 
refereixen els articles anteriors serà a càrrec dels propietaris de l'immoble. 
 
Article 93è. 
Els enderrocaments i apuntalaments que es realitzin a iniciativa particular requeriran 
l'oportuna llicència, en la qual es determinaran les condicions a què hagin de 
subjectar-se les obres. 
 
1. Durant el període d'execució de les obres de construcció o de reparació, els 
facultatius i auxiliars dels serveis tècnics competents de l'Ajuntament podran 
inspeccionar els treballs sempre que ho jutgin convenient o ho ordeni l'autoritat 
municipal. 
 
2. El titular de la llicència municipal, per si mateix o per persona que  el representi i el 
director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als casos d'inspecció quan siguin 
citats a l'efecte; així com a obrir l'entrada a la finca als funcionaris inspectors. 
 
Article 95è. 
1. Els propietaris de terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions i 
cartells hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. 
 
2. L'Ajuntament d'ofici o a instància de a qualsevol persona interessada, ordenarà 
l'execució de les obres necessàries per a conservar aquelles condicions. 
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Article 96è. 
1. L'Ajuntament podrà ordenar, per motius d'interès turístic o estètic, l'execució d'obres 
de conservació o de reforma a façanes o espais visibles des de la via pública, sense 
que estiguin prèviament inclosos en cap Pla d'ordenació. 
 
2. Les obres s'executaran a costa dels propietaris .......? 
 
Article 97è. 
La instal·lació de grues a la construcció necessita llicència municipal prèvia, que podrà 
incloure's en la d'obres si s'especificassin en el projecte els mitjans tècnics a utilitzar-
hi. 
 
Article 98è. 
A la sol·licitud d'instal·lació de grues s'hauran d'especificar els següents extrems: 
 
a) Plànol de situació de la grua, amb les àrees d'escombratge de la ploma, signat per 
l'arquitecte autor del projecte o el director de les obres. 
 
b) pòlissa d'assegurança, per import de 100.000.000 de pessetes, amb cobertura total 
de qualsevol gènere d'accidents que pugui produir el funcionament de la grua i la seua 
estada a l'obra. 
 
c) Certificació de l'empresa instal·ladora, acreditativa del perfecte estat de muntatge i 
funcionament de la grua. 
 
Article 99è. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua, amb caràcter general, no podrà 
sobrepassar l'àrea del solar de l'obra. 
 
Article 100è. 
L'atorgament o denegació de la llicència d'instal·lació de la grua quan el carro del qual 
penja el seu ganxo sobrepassi l'àrea del solar de l'obra, serà facultat discrecional de la 
Corporació municipal. 
 
Article 101è. 
Els elements que transporti la grua seran col·locats en forma que presentin necessària 
garantia de seguretat a parer del facultatiu de l'obra. 
 
Article 102è. 
En matèria d'instal·lació i funcionament de la grua complirà amb exactitud el que 
disposa sobre grues l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
aprovada per Ordre de 9 de març de 1971. 
 
                           C A P Í T O L - I V 
 
                           POLICIA INDUSTRIAL 
 
Article 103 derogat per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient. 
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Article 104è. 
Quan de conformitat al projecte de construcció , l'edifici es destinàs especialment a 
una determinada activitat industrial, no es concedirà el permís d'obres si l'atorgament 
de la llicència d'obertura no fos procedent. 
 
Article 105è. 
1. Als edificis destinats a habitatges, només es concedirà llicència per a aquelles 
activitats industrials de tipus familiar que utilitzin màquines o aparells moguts a mà o 
actuats per motors elèctrics fins a 4 C.V. de potència o motors d'explosió fins a 2 C.V. 
 
2. No s'entendrà condicionada aquesta limitació de força quan es tracti d'instal·lació 
d'ascensors, muntacàrregues, calefacció, condicionament d'aire i per a altres fins 
similars, però encara en aquests casos hauran de ser preses les precaucions 
necessàries per reduir al mínim les remors i vibracions. 
 
Punt 3. derogat per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient. 
4. En els supòsits del paràgraf anterior les instal·lacions fins i tot de petites indústries, 
hauran d'establir-se en edificis no destinats a habitatges i se sotmetran a les 
condicions i mesures correctores que per al cas es determinin. 
 
Articles del 106 al 113 derogats per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi 
Ambient. 
 
Article 114è. 
Les transmissions de moviments suportades en l'entramat de dos pisos o penjades de 
la coberta només es permetran quan a les plantes superiors no hi hagi habitatges. 
Tampoc podran suportar-se en parets mitjanceres. 
 
Article 115è. 
Les instal·lacions elèctriques per a subministrament de força així com d'enllumenat, en 
tota classe d'activitats fabrils o els locals destinats a magatzems, dipòsits i espectacles 
es protegiran amb canonada de tipus "bergman" o altre similar i s'ajustaran a les altres 
condicions d'aïllament i seguretat necessàries. 
 
Article 116è. 
A totes les indústries fabril, magatzems i dipòsits de substàncies combustibles 
s'instal·laran aparells, extintors d'incendis en proporció d'un per cada tres-cents metres 
quadrats o fracció. 
 
Article 117è. 
Les parets i sostres de fàbriques i magatzems de material fàcilment combustibles 
hauran de ser construïts amb materials incombustibles. Les seues portes d'accés, si 
no fossin metàl·liques, hauran de revestir-se de planxes metàl·liques pels dos costats i 
les finestres seran protegies amb teles metàl·liques de xarxa. 
 
Article 118è. 
Els laboratoris i magatzems de pirotècnia només podran instal·lar-se a les zones que 
s'indiqui, allunyats convenientment de tota edificació i de vies urbanes de circulació 
intensa. 
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article 119è. 
Queda prohibida la venda i l'ús dels focs artificials coneguts per trons ciclista o can-can 
de metxa i dos caps, petards, borratxos, trons de minete, masclets i cintes detonants. 
 
Article 120è. 
Serà necessari obtenir la concessió de llicència de l'Alcaldia per al disparament de 
castells de focs artificials i ...........? es requerirà llicència per al disparament de 
traques, qualsevol fos el pes del material pirotècnic utilitzat. 
 
Articles del 121 al 123 derogats per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi 
Ambient. 
 
Article 124è. 
Els edificis i locals destinats a fàbriques, tallers o laboratoris, o a dipòsits de productes 
considerats molestos insalubres nocius o perillosos, a més de reunir les condicions 
tècniques apropiades a l'activitat a què es destinin compliran les exigides per la 
legislació vigent en matèria sanitària, d'higiene i seguretat del treball. 
 
                         

C A P Í T O L - V 
 
                          POLICIA D'ESPECTACLES 
 
Article 125è. 
Amb caràcter general, en aquesta matèria regiran les normes del vigent Reglament de 
Policia d'Espectacles i, en allò no previst en aquest, es consideraran normes 
supletòries les que figuren a la present ordenança. 
 
S'entenen per espectacles públics, als efectes d'aquestes ordenances, aquells actes 
que generalment impliquen recreació, distracció, esbargiment, etc., i que poden estar 
organitzats permanentment en Locals ad hoc (teatres, cines, etc.) o bé tenguin llocs 
esporàdicament en locals habilitats a l'aire lliure. 
 
Article 126è. 
1. La construcció, reforma o habilitació d'edificis destinats a espectacles públics, 
requerirà la presentació d'una instància dirigida a l'Alcaldia, subscrita per l'amo de 
l'edifici,, a la qual s'acompanyarà una memòria explicativa de la construcció o les 
reformes que es projectin, amb indicació de la seua destinació, extensió superficial de 
l'edifici, emplaçament a la via urbana de què es tracti i materials que hagin d'utilitzar-se 
en les obres. Igualment se n'haurà d'adjuntar el plànol, gràfics d'alçada, plantes i 
seccions, i de distribució de les localitats que hagin d'emplaçar-se a la sala 
d'espectacles i es necessitarà la distància entre les fileres dels seients. 
 
2. Als plànols i gràfics es necessitarà l'emplaçament i dimensions de les portes d'accés 
al local, sortides d'emergència i dels buits de ventilació, vestíbuls, escales i 
passadissos exteriors. 
 
3. Quan es projecti la construcció d'un escenari se n'indicaran les dimensions, 
materials i gruix dels murs i les entrades de què disposi, una de les quals, al menys, 
serà independent de les que donin accés a la sala destinada a l'espectacle. 
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4. Si el local hagués de dedicar-se a projeccions cinematogràfiques s'indicarà als 
plànols l'emplaçament de la sala de projecció i de les seues entrades, que siguin 
exclusives per a la cabina. 
 
5. Tots les plànols que es presentin es formularan a escala ..........? 
subscrits pel tècnic director de les obres i el propietari de l'immoble. 
 
6. Els documents que es presentin s'acompanyaran per triplicat. 
 
Article 127è. 
1. Rebuts per l'Alcaldia els documents a què es refereix l'article anterior, els remetrà al 
Governador Civil de la província,, en compliment de l'article 115 del Reglament de 
Policia d'Espectacles,, de 3 de maig de 1935, al que correspon l'autorització de les 
obres. 
 
2. Fins que no recaigui aquesta aprovació, no s'atorgarà la llicència municipal 
corresponent, ni podrà donar-se començament a les obres de construcció o de reforma 
de l'edifici o local. 
 
3. Així mateix, s'haurà de tramitar l'expedient que estableix l'article 28 i concordants del 
reglament d'activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses de 30 de novembre de 
1961. 
 
Article 128è. 
L'aprovació del projecte i la llicència d'obres no signifiquen que quedi autoritzada 
l'obertura o funcionament dels locals espectacles, instal·lacions o activitats, per quant, 
després de realitzades les obres o portades a terme les instal·lacions es comprovaran 
si reuneixen les condicions i requisits exigibles i reglamentaris. 
 
Article 129è. 
1. Una vegada concloses les obres el propietari ho comunicarà a l'Alcaldia i en 
sol·licitarà l'autorització corresponent d'obertura del local acompanyant certificació 
expedida per arquitecte que respongui a la solidesa i seguretat de l'edifici i que les 
obres i instal·lacions s'ajusten als plànols aprovats, i altres certificació acreditativa que 
els extintors d'incendis, de marca provada, han estat recentment carregats i es troben 
en disposició de funcionar. 
 
2. L'Alcaldia disposarà que es procedeixi a un reconeixement de les obres, i a l'efecte 
designarà l'arquitecte que hagi d'efectuar-lo el qual informarà si les obres realitzades 
s'han ajustat als projectes presentats i si aquestes compleixen les condicions de 
seguretat i salubritat, com les relatives a serveis contra incendis i d'enllumenat 
principal i supletori de la sala, portes i escales. 
 
3. L'autorització d'obertura només es concedirà si les obres compleixen les condicions 
a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Article 130è. 
Les portes accessòries que facilitin la sortida del públic al final de la representació i en 
cas de necessitat, estaran enllumenades durant la duració de l'espectacle amb llums 
vermells amb indicació de "sortida d'emergència" i romandran tancats només amb 
passadors interiors, de forma que puguin obrir-se ràpidament des de l'interior en cas 
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necessari. 
 
Article 131è. 
Totes les sales d'espectacles hauran d'estar proveïdes d'aparells extintors d'incendis 
en nombre necessari, la càrrega dels quals es renovarà periòdicament. 
 
Article 132è. 
1. De conformitat al paràgraf 3 de l'article 165 del reglament d'Organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, la llicencia que l'Alcalde atorgui 
per a la celebració d'espectacles públics a l'aire lliure requerirà l'autorització prèvia del 
Governador Civil. 
 
2. Això no obstant, no serà indispensable aquesta darrer quan es tracti de l'actuació de 
grups o companyies de titellaires ambulants, quan aquella actuació no excedeixi de 
dos dies. 
 
3. No podrà celebrar-se cap espectacle públic tant en local tancat com a l'aire lliure 
sense posar en coneixement de l'Alcaldia, amb vint-i-quatre hores d'antelació, com a 
mínim, del cartell o programa. 
 
Article 133è. 
1. Si per qualsevol causa l'empresa es veiés obligada a substituir l'obra anunciada, 
canviar l'elenc d'actors, o variar l'ordre de l'anunciat de o variar l'ordre de l'espectacle, 
ho posarà en coneixement de l'Alcaldia i ho anunciarà ostensiblement al local on es 
donàs l'espectacle i l'empresa quedarà obligada a retornar l'import de les localitats 
adquirides a aquelles persones que no estiguessin conformes amb la variació. 
 
2. Les mateixes prevencions s'observaran quan, per qualsevol circumstància, s'hagués 
d'ajornar la funció per a dia distint a l'assenyalat. 
 
Article 134è. 
Si, començat l'espectacle, s'hagués de suspendre per causes totalment alienes a 
l'empresa, no podrà exigir-se'n la devolució de l'import de les entrades i localitats. 
 
Article 135è. 
L'Alcalde podrà multar l'empresa en el cas que aquesta donàs començament a la 
representació amb notable retard de l'hora anunciada. 
 
Article 136è. 
Queda prohibida la venda de localitats en nombre que excedeixi la capacitat del local i, 
en conseqüència, l'estada d'espectadors que, per no disposar de seients lliures, hagin 
de romandre de peus. 
 
Article 137è. 
1. Es prohibeix la celebració d'espectacles immorals, els que ofenguin els sentiments 
religiosos i els que ridiculitzin autoritats o institucions públiques. 
 
2. Quan les autoritats superiors en l'exercici de les facultats que tenguin assignades, 
haguessin autoritzat la representació d'una obra teatral o cinematogràfica, no podrà 
l'autoritat local suspendre-les a pretext de concurrència d'alguna de les causes 
anunciades en el paràgraf anterior. 
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Article 138è. 
El treball de menors en els espectacles quedarà sotmès a les disposicions generals. 
 
Article 139è. 
1. Les hores d'acabament dels espectacles s'ajustaran a les normes generals que ho 
determinin. 
 
2. En el seu defecte, hauran de concloure a la una de la matinada, excepte els dies 
d'estrena, debut de primeres parts, funcions de benefici i les que se celebren amb 
ocasió de grans festivitats i en aquests casos el tancament podrà diferir-se fins a les 
dos i mitja. 
 
Article 140è. 
Queda prohibit als locals en què se celebrin espectacles: 
 
1r. Entrar amb cans o altres animals. 
2n. Fumar a la sala 
3r. Romandre a la sala amb criatures de pit o menors que amb els seus crits o 
inconvenients pertorbin el silenci o molestin el públic. 
4t. Produir aldarulls, i en general pertorbar l'ordre. Això no impedeix les manifestacions 
de desgrat contra una obra representada, mentre es mantenguin dins dels límits de la 
discreció. 
5è. Col·locar a les baranes o passamans, abrics, mocadors, binocles, o altres objectes 
la caiguda dels quals pugui ocasionar molèsties. 
 
Article 141è. 
1. Les barraques o pavellons per a instal·lacions temporals de circs, teatres, 
cinematògrafs, diversions pròpies de fires i tendals per a balls, s'emplaçaran en els 
llocs tradicionals, requeriran l'autorització de l'Alcaldia. 
 
2. Tota alteració dels emplaçaments habituals requerirà acord previ de la Corporació. 
 
3. Si els pavellons o barraques fossin diversos al mateix temps se separaran entre si 
deixant al menys una distància de dos metres. 
 
4. Queden prohibides les cobertes de lona i altres teixits impregnades de brea o altre 
material inflamable. 
 
Article 142è. 
No es permetran projeccions cinematogràfiques en cafès ni en altres locals que no 
tenguin els requisits pertinents exigits pel Reglament de Policia d'Espectacles. 
 
Article 143è. 
Serà necessària l'autorització de l'Alcalde perquè en el locals dels establiments 
dedicats a la indústria de cafeteria o similars, puguin donar-se representacions 
d'espectacles públics, i a tal efecte s'instruirà l'expedient a què es refereix l'article 49 
del Reglament d'Espectacles. 
 
Article 144è. 
1. La celebració de balls públics serà posada en coneixement de l'Alcaldia amb vint-i-
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quatre hores d'antelació. 
 
2. No es requerirà aquest avís prèvia tractant-se de balls familiars ni aquells que per 
costum se celebrassin periòdicament en locals de societats privades, o en sales 
annexes a cafès i altres establiments públics. 
 
Article 145è. 
1. Per als espectacles taurins s'atendrà al que disposa el Reglament de 13 de març de 
1962 o a les disposicions que es dictaren. 
 
2. Queda terminantment prohibit que es corrin bous o vedelles, amb sogues o en 
llibertat per carrers i places de la població. 
 
Article 146è. 
L'autorització per al funcionament de piscines públiques queda sotmesa a les 
disposicions contingudes al Reglament especial de 31 de maig de 1960. 
 
Article 147è. 
Tots els espectacles públics podran ser suspesos per l'Alcaldia per greus causes 
d'alteració d'ordre públic. 
 
                           C A P Í T O L - V I 
 
                         POLICIA D'ESTABLIMENTS 
 
Article 148è. 
S'entén per establiment als efectes d'aquestes ordenances tot local o compartiment 
obert normalment al públic en el qual s'exerceixin activitats catalogables en general 
com a indústries o comerços o conceptes assimilables segons l'expressió vulgar i 
corrent, amb excepció de locals o estudis habilitats per a l'exercici de professions 
liberals (bufets, clíniques, consultoris, farmàcies, notaries i anàlegs). 
 
Article 149è. 
A la part exterior de tot establiment pròpiament dit haurà de col·locar-se un rètol o 
mostra indicadors de les activitats exercides al local, i sense aquest requisit, a part 
dels altres exigibles, no serà concedida la llicència d'obertura. 
 
Els rètols seran redactat en correcte català o castellà, sense concessions modernistes 
que s'oposin a les regles gramaticals, i tampoc seran autoritzats els rètols o anuncis 
antiestètics o amb al·legories que atemptin a la moral i la decència pública, i no 
contravendran el que disposa el paràgraf 2 de l'article 38 de les present ordenances. 
 
Article 150è. 
Cap establiment podrà obrir-se ni anunciar-se sense la llicència municipal prèvia que 
serà sol·licitada formalment d'aquesta forma: 
 
a) Dirigint instància al senyor alcalde. 
b) Adjuntant croquis o plànols expressius de la localització. 
c) Expressant inequívocament les activitats projectades. 
d) Justificant la disponibilitat legal del local (propietat, arrendament, traspàs, etc.). 
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Article 151è. 
A part els requisits exigibles per les ordenances municipals per a la concessió de 
llicències d'obertures d'establiments, s'haurà d'incoar l'oportú expedient, quan així ho 
disposi el reglament d'Activitats molestes, etc. de 30 de novembre de 1961 i les seus 
disposicions complementàries. 
 
Article 152è. 
Els establiment públics observaran fidelment els horaris d'obertura del ple de la 
Corporació, podent ser distints per cada branca i per cada nucli de població i el 
compliment del qual serà vigilat constantment pels agents municipals. 
 
                               SECCIÓ 1a. 
 
            Policia d'establiments destinats a l'abast públic 
 
Article 153è. 
Sense perjudici de les inspeccions que ordeni l'Alcaldia, els farmacèutics i el 
veterinaris titulars hauran de practicar les gestions assignades per la Delegació 
Territorial de Sanitat i Seguretat Social, per a la qual cosa estan facultats per a 
extreure reglamentàriament mostres dels productes sospitosos d'alteració o frau. 
 
Article 154è. 
Els establiments alimentaris hauran de reunir les condicions mínimes següents: 
 
a) Els locals d'emmagatzemament i els seus annexos, en tot cas, hauran de ser 
adequats per a l'ús a què es destinin, amb emplaçament i orientació apropiades, 
accessos fàcils i amplis, situats a convenient distància de qualsevol causa de brutícia, 
contaminació o insalubritat, i separats rigorosament d'habitatges o locals on pernocti o 
faci el seua menjar qualsevol classe de personal. 
 
b) En la seua construcció o reparació s'utilitzaran materials vertaderament idonis i en 
cap cas susceptibles d'originar intoxicacions o contaminacions. Els paviments seran 
impermeables, resistents, rentables i ignífugs, dotant-los dels sistemes de desguàs 
necessaris. 
 
Les parets i sostres es construiran amb materials que permetin la seua conservació en 
perfectes condicions de neteja, emblanquina o pintura, i en forma que les unions entre 
ells, així com de les parets amb els sòls, no tenguin angles ni arestes vives. 
 
c) La ventilació i il·luminació, naturals o artificials seran les reglamentàries i, en tot cas, 
apropiades a la capacitat i volum del local segons la finalitat a què se'l destini. 
 
d) disposaran, en tot moment, d'aigua corrent potable en quantitats suficients per a la 
neteja de locals i instal·lacions, així com per a netedat del personal. 
 
e) hauran de tenir serveis higiènics i vestidors, en nombre i amb característiques 
acomodades al que prevegin, per a cada cas, les autoritats competents. 
 
f) Tots els locals dels establiment alimentaris hauran de mantenir-se constantment en 
estat de gran pulcritud i neteja, la que haurà de portar-se a terme pels mitjans més 
apropiats per no aixecar pols ni produir alteracions o contaminacions. 
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g) Tots els elements que estiguin en contacte amb productes elaborats i envasos, 
seran de característiques tals que no puguin transmetre al producte propietats nocives 
i originar en contacte amb ell, reaccions químiques perjudicials. 
 
Iguals precaucions es prendran quant als recipients, elements de transport, envasos 
provisionals i llocs d'emmagatzemament. Tots aquestes elements estaran construïts 
en forma tal que puguin mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i neteja. 
 
h) Constaran de serveis, defenses, utillatge o instal·lacions adequades en la seua 
construcció i emplaçament per a garantir la conservació dels aliments i productes 
alimentaris en òptimes condicions d'higiene i neteja, i la seua no contaminació per la 
proximitat o contacte amb qualsevol classe de residus o aigües residuals, fums brutícia 
i matèries estranyes, així com per la presència d'insectes, rosegadors, aus i animals 
domèstics o no. 
 
i) Qualssevol altres condicions tècniques, sanitàries, higièniques, i laborals establertes 
o que s'estableixin, en les seues respectives competències, pels organismes de 
l'Administració Pública en les seues distintes esferes. 
 
Article 155è. 
Queda expressament prohibit a tot establiment alimentari: 
 
a) Utilitzar els locals, instal·lacions, maquinària, utillatge i ferramentes per a usos 
distints dels autoritzats. 
 
b) Utilitzar aigües no potables tant en l'elaboració i neteja de productes com en la 
neteja de dipòsits, maquinària, utillatge, material, recipients i envasos. 
 
c) Cap persona podrà manipular els productes alimentaris, si així ho fes vendrà obligat 
a comprar-los. Les persones amb malalties infeccioses en període agut i mentre siguin 
portadores de gèrmens, no podran ni tan sols entrar en els locals de venda. 
 
d) Desenrotllar, estimular i emparar la pràctica de propagandes o publicitat 
enganyoses, o que puguin induir a error al comprador o consumidor. 
 
Article 156è. 
1. Les persones empleades als establiment a què afecta aquest capítol es presentaran 
amb tota pulcritud. 
 
2. El personal dedicat a la venda de carns i peixos usarà amplis davantals de teixit 
blanc, que canviarà, al menys, una vegada al dia per altres en correcte estat de neteja. 
 
Article 157è. 
Tot el personal que exerceixi activitats en el sector alimentari haurà de tenir carnet 
sanitari individual, en el qual, a més de les dades personals del titular, es farà constar: 
 
a) Comesa professional específica. 
b) Vicissituds patològiques. 
c) Quantes condicions estableixi la legislació corresponent 
d) Altres dades que disposin les autoritats sanitàries. 

 23



 
 
 Secretaria General 

 
Article 158è. 
1. Els establiment dedicats a la venda de carns o de peix i similars hauran de disposar 
d'instal·lació frigorífica adequada per a la conservació dels seus productes. 
 
2. Queda rigorosament prohibit per a l'expressat fi l'ús de bisulfit de sosa (nevelina) o 
d'altres substàncies químiques. 
 
Article 159è. 
Tot material que tengui contacte amb els aliments en qualsevol moment de la seua 
preparació, elaboració, distribució i consum, mantindrà les obligades condicions de 
conservació, higiene i neteja i reunirà les condicions següents, a més d'aquelles altres 
que per a cada cas s'especifiquen al codi alimentari espanyol. 
 
a) Estar fabricades amb matèries primes autoritzades. 
b) No transmetre als aliments i begudes amb què es posi en contacte substàncies 
tòxiques o que pugui contaminar-los. 
c) No cedir substància alguna aliena a la composició normal dels aliments i begudes, o 
que encara sent-ho excedeixi del contengut autoritzat en aquests. 
d) No alterar les característiques de composició i els caràcters  
 organolèptics dels aliments. 
 
Article 160è. 
1. Els instruments de pesar i mesurar hauran de ser degudament autoritzats per al seu 
ús pel "Fiel Contraste de pesas y medidas". 
 
2. Sense perjudici de la inspecció tècnica de tals instrument a càrrec del funcionaris de 
l'Estat a qui incumbeix aquella comesa,, podrà l'Alcaldia disposar les inspeccions que 
consideri necessàries i sancionar les faltes observades. 
 
3. Queda prohibit l'ús de balances de mà. 
 
Article 161è. 
Seran sancionats amb multa i decomís de gèneres, els actes següents: 
 
1r. L'exposició o venda d'article alimentaris adulterats o en mal estat de conservació. 
 
2n. La utilització de substàncies nocives destinades a la conservació o preparació 
d'articles alimentaris. 
 
Article 162è. 
Serà igualment sancionat: 
 
1r. Variar el nom, classe, naturalesa, origen o qualitat de les mercaderies exposades, 
quan d'això pugui produir-se engany o confusió. 
 
2n. Embolicar substàncies alimentàries amb papers de revistes, periòdics o altres tipus 
de paper usat. 
 
Article 163è. 
Quan les disposicions adients així ho disposin i, en tot cas, sempre que l'Alcaldia 
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estimi que existeixen fundats motius que així ho aconsellin, serà obligatori per als 
venedors anunciar amb rètols perfectament visibles el preu de venda dels article 
alimentaris que en tot cas serà uniforme per a tota la localitat. 
 
Article 164è. 
1. Els forns de pa, lleteries i establiment de fruites i verdures hauran de tenir les parets 
revestides de rajoletes blanques fins a una altura mínima d'un metre cinquanta sobre 
el nivell del sòl i la resta de la paret, el mateix que el sostre del local, estucat o pintat a 
l'oli o temple, de color clar. 
 
2. El revestiment de rajoletes serà com a mínim de tres metres a carnisseries, 
cansaladeries i peixateries, i establiment dedicats a la venda de polleria i caça. La 
resta de la paret i sostres se subjectarà a les mateixes normes del paràgraf anterior. 
 
Article 165è. 
Salvat el cas previst en els dos paràgraf següents les carns destinades a la venda a 
carnisseries i cansaladeries, hauran de ser procedent del sacrifici a l'Escorxador de la 
localitat o altres autoritzats per la Direcció General de Sanitat. 
 
1. S'exceptua de la regla anterior la venda de pernils, peces de carn de cansalada en 
adob i d'embotits sempre que portin els marxamos o plaques reglamentàries i els 
documents sanitaris de circulació. 
 
2. Quan es tracti d'altres carns importades, no podran posar-se a la venda sense 
llicència de l'Alcaldia, que haurà de concedir-la sempre que el seu tràfic s'ajusti a les 
disposicions i autoritzacions requerides, i que els productes s'acompanyin dels 
documents sanitaris pertinents. La venda de carns congelades i procedents de 
frigorífics, introduïdes en règim d'importació, s'anunciarà al públic amb rètols visibles. 
 
Article 166è. 
La venda de carn de cavall o d'altres equins no podrà realitzar-se en establiments en 
els quals s'expedeixin carns d'altres espècies. 
 
Article 167è. 
El bestiar, sencer, mitjos canals, quarts i trossos de carn, únicament podran estar a la 
vista del públic i guardats en cambres frigorífiques. 
 
Article 168è. 
Queda terminantment prohibit el sacrifici d'aus als establiments de venda d'aquestes, 
si no procedeixin d'escorxador autoritzat per la Direcció General de Sanitat, segons 
disposa l'ordre del Ministeri de la Governació de 15 de juny de 1965. 
 
Article 169è. 
Queda absolutament prohibida l'entrada i permanència de cans en restaurants, bars, 
cafeteries i similars i, en general, a tota classe de locals destinats a la fabricació 
venda, emmagatzemament, transport o manipulació d'aliments. 
 
Article 170è. 
Les taules o mostradors de carnisseries, cansaladeries, peixateries, lleteries i tendes 
de venda d'aus i caça, seran de marbre, acer inoxidable o substàncies plàstiques, 
sense presentar esquerdes en la seua superfície, per permetre la seua perfecta neteja 
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i desinfecció. 
 
Article 171è. 
Se prohibeix la venda de llets que no reuneixin les condicions higienicosanitàries 
indispensables, o que s'hagi alterat la seua composició amb antisèptics o 
anticoagulants. 
 
Article 172è. 
Amb caràcter general, en aquesta matèria regiran les normes de Codi Alimentari 
Espanyol, que es trobin en vigor en cada moment. 
 
Article 173è. 
Els establiments de venda d'article de menjar, beure i cremar podran expendre aquells 
que estan compresos en els corresponents epígrafs de la tarifa de la quota de llicència 
fiscal de l'impost industrial que satisfacin els titulars de dits establiments. 
 
Article 174è. 
El que disposa l'article anterior, s'entendrà sense perjudici de les incompatibilitats que 
puguin existir o dels requisits exigibles per a l'exercici d'un mateix establiment de dos o 
més activitats, per raons sanitàries o d'altra índole previstes en aquestes ordenances i 
altres disposicions estatals o municipals. 
 
Article 175è. 
Es prohibeix la venda, als comerços de proveïment, de productes tòxics, qualsevol 
sigui el seu envàs i presentació. 
 
Queda també prohibida la venda de dits establiments, de drogues, productes químics, 
sanitaris i higiènics susceptibles de contaminar els articles alimentaris, salvat quan 
expenguin dits productes separats de la resta dels articles destinats a l'alimentació, 
compleixin les altres prevencions assenyalades a la resolució de la Direcció general de 
Comerç Interior de 19 de març de 1961 i satisfacin la corresponent quota fiscal per tals 
conceptes. 
 
Article 176è. 
Quan el titular d'un establiment pretengui canviar o ampliar les seus activitats haurà de 
sol·licitar prèviament llicència municipal, sense la qual no podrà portar a efecte el seu 
propòsit. 
 
Article 177è. 
L'alta de l'impost industrial no prejutja la concessió del permís municipal d'obertura de 
l'establiment. 
 
                               SECCIÓ 2a. 
 
 Policia d'establiments de cafès, cafeteries, bars, tavernes i similars 
 
Article 178è. 
En aquests establiments públics no es tolerarà que es juguin els prohibits. En cas 
contrari, on es practiquin tals jocs, l'amo serà multat. 
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Article 179è. 
No es permetrà que els menors de 15 anys prenguin part en cap joc de cartes, sigui el 
que fos, encara que sigui de simple entreteniment. 
 
Article 180è. 
Incorrerà en multa l'amo o encarregat de cafè, que hi permeti l'estada de persones que 
presentin símptomes de borratxera, el mateix que si li despatxa cap beguda. 
 
Article 181è. 
Tendran l'obligació d'observar l'horari de tancament disposat per la legislació vigent. 
 
Article 182è. 
Una vegada tancats aquests establiment a la nit no es permetran que hi romanguin 
dins altres persones que les allí domiciliàries. I sempre s'observarà la norma que a 
partir de les vint-i-quatre hores, no es percebin des de l'exterior, cap classe de remor 
que pertorbi el descans dels vesins. 
 
Article 183è. 
Els amos o encarregats d'aquests establiments seran responsables de qualsevol 
excés, baralla o escàndol que hi hagués, sempre que podent, no ho impedissin o no 
donassin immediatament avís als agents de l'autoritat. 
 
                               SECCIÓ 3a 
 
             Policia d'Establiments d'hoteleria i similars 
 
Article 184è. 
Els establiments hotelers i d'allotjament turístic qualsevol sigui la seua naturalesa i 
règim d'explotació amb una capacitat igual o superior a cinquanta places, es troben 
subjectes a les prescripcions del Decret núm 3787, de 19 de desembre de 1970 aclarit 
pel Decret núm. 467, de 17 de febrer de 1972, i modificat pel Decret 2206 de 18 
d'agost de 1972. 
 
Article 185è. 
1. No es concedirà llicència municipal d'obres per a la construcció d'establiments 
hotelers, sense el previ atorgament de la llicència d'obertura. 
 
2. La construcció i ampliació d 'establiments hotelers i d'allotjament turístic requerirà 
l'autorització prèvia del projecte de la Direcció general d'Empreses i Activitats 
Turístiques. 
 
Article 186è. 
L'obertura i funcionament dels establiments requerirà la llicència prèvia del Ministeri 
d'Informació i Turisme, així com la llicència municipal, amb inspecció prèvia dels locals 
per a comprovar les seus condicions higienicosanitàries i el bon estat del local i dels 
seus serveis. 
 
Article 187è. 
Les exigències mínimes de caràcter tècnic dels establiments hotelers, seran les que 
estableix l'ordre de 19 de juliol de 1968, i les normes complementàries que la 
modifiquin o desenrotllin. 
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Article 188è.  
A tots els establiments hotelers serà obligatòria l'exhibició, devora l'entra principal, de 
la placa o distintiu normalitzada on figuraran el distintiu corresponent al grup categoria 
i, si s'escau, modalitat de l'establiment de què es tracti. 
 
Article 189è. 
A tots els establiment hotelers, haurà de portar-se un llibre de Registre d'entrada 
d'hostes. 
 
Article 190è. 
A totes les habitacions dels hostes caldrà que hi figuri un cartell on s'expressi el preu 
de l'habitació, el de la pensió i el dels principals serveis i la categoria de l'establiment. 
 
Article 191è. 
1. Totes les habitacions dels hostes hauran d'estar identificades mitjançant un número, 
que figurarà a l'exterior de la porta d'entrada. 
 
2. Tots els dormitoris tendran ventilació directa de l'exterior mitjançant finestres o 
balcó, la superfície del buit de les finestres, excloent el marc no podrà ser mai inferior a 
1,20 m2. 
 
3. Les finestres dels dormitoris estaran dotades de contrafinestres, persianes o 
cortines que impedeixin totalment l'entrada de llum quan l'hoste ho desitgi. 
 
Article 192è. 
1. Els lavabos tendran, en tot cas, ventilació directa o forçada, amb contínua renovació 
d'aire. 
 
2. Les parets, sòls i sostres estaran revestits de materials de fàcil neteja, la qualitat 
dels quals guardarà la necessària consonància amb la categoria de l'establiment. 
 
Article 193è. 
1. Tots els elements sanitaris disposaran de ràpids desguassos exigint-se a tal efecte 
que els seus diàmetres interiors siguin com a mínim de 47 mil·límetres per als banys i 
dutxes, de 40 mil·límetres per als lavabos, de 35 mil·límetres per als bidets i de 100 
mil·límetres per als inodors. 
 
2. La pressió de l'aigua a les aixetes no serà inferior a una atmosfera. 
 
Article 194è. 
1. El subministrament de l'aigua serà com a mínim de 200 litres per persona i dia. 
 
2. L'obtenció d'aigua calenta, a una temperatura mínima de 55 graus centígrads, haurà 
de produir-se en el transcurs d'un minut, a partir de l'obertura de l'aixeta. 
 
                          C A P Í T O L - V I I 
 
                POLICIA DE MERCATS I DE LA VENDA AMBULANT 
 
Mercat públic de proveïment: 
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Article 195è. 
1. Tenen la consideració de Mercats i es regiran per les present ordenances, els 
centres de proveïment per l'Ajuntament a locals o llocs públics adequats, amb base en 
la concurrència i multiplicitat de llocs de venda, per cobrir necessitats de la població. 
 
2. Dites parades de venda queden ubicades amb exclusivitat als edificis construïts a 
l'efecte als carrers Extremadura, Amadeo (actual Manuel Sorà) i Plaça de la 
Constitució, podent en casos excepcionals o necessaris autoritzar altres parades de 
venda. 
 
Article 196è. 
El Règim dels Mercat públics de Proveïments està regulat al Reglament especial 
aprovat a l'efecte. 
 
1. Correspon a l'ajuntament: 
 
a) Determinar les parades de venda que hagin d'existir al mercat. 
b) Fixar l'emplaçament i extensió que correspongui a cada parada. 
c) Fixar la branca comercial a la qual aquest hagi de limitar la seua activitat. 
d) Autoritzar, quan escaigui, de conformitat a les disposicions vigents l'establiment de 
parades de venda directa, assenyalant l'emplaçament. 
 
2. Cap concessionari podrà variar, sense autorització municipal, la destinació de la 
parada que li hagués estat concedit. 
 
Article 197è. 
No podran instal·lar-se mercats de cap classe sense autorització de l'Ajuntament. 
 
Article 198è.  
La Corporació podrà construir per si o contractar amb entitats o particulars la 
constitució e mercats així com concedir la gestió del servei. 
 
Article 199è. 
Qualsevol fos la forma de gestió del servei de mercats, l'Ajuntament hi exercirà la 
necessària intervenció administrativa, la vigilància sanitària i quantes funcions 
impliquin exercici de l'autoritat i siguin de la seua competència. 
 
Article 200è. 
Els models de llocs i parades es fixaran per l'administració municipal, i els 
concessionaris hauran de subjectar-hi les seues respectives instal·lacions. 
 
Article 201è. 
Els mercats romandran oberts per a la venda al públic els dies i hores determinats per 
l'Autoritat competent. 
 
Article 202è. 
Els llocs del mercats públics per la seua condició de serveis públics, seran 
inalienables, inembargables i impresciptibles. 
 
1. El comerç als mercats s'exercirà pels titulars de les parades i amb llicència prèvia 

 29



 
 
 Secretaria General 

que els faculti per a prestar el seu servei mitjançant l'ús especial de dits béns de 
domini públic. 
 
2. Les llicències es regiran per les condicions específiques assenyalades en atorgar-se 
per les normes de les Ordenances i per les disposicions municipals, o de caràcter 
actual que siguin d'aplicació. 
 
Article 203è. 
Si en qualsevol temps l'Ajuntament acordàs el trasllat d'un mercat a un nou 
emplaçament no tendran els concessionaris de les parades dret a exigir cap 
indemnització per despeses de trasllat ni pel cost de les noves instal·lacions. 
 
Article 204è. 
Es fa menció expressa de la prohibició de la venda ambulant, ni en mercats ni fires 
comercials del peix, la carn, frescs o congelats, ni els embotits. 
 
Article 205è. 
L'Ajuntament podrà autoritzar la venda, en lloc fix de la via pública o en determinats 
espais oberts, de productes alimentaris peribles de temporada, de venda directa per 
agricultors dels seus productes i de venda en camions-tenda. 
 
Article 206è. 
L'exercici de la venda fora d'establiments comercials permanents i no recollit a les 
presents ordenances, es regularà pel Reial decret de 23 de maig de 1980, núm. 
1073/80 (Ministeri Comerç i Turisme) o per les disposicions que es dictin sobre dita 
matèria. 
 
                         C A P Í T O L - V I I I 
 
               POLICIA DELS SERVEIS MUNICIPALS VETERINARIS 
 
                               SECCIÓ 1a. 
 
Normes generals 
 
Article 207è. 
La inspecció veterinària d'aquest municipi s'ajustarà dins de la seua competència, al 
compliment de les disposicions vigents o que es dictin en el futur, especialment pel 
que fa a: 
 
a) La defensa del medi ambient. 
b) Complimentar l'informe tecnicosanitari, prèvia a l'obertura d'establiments. 
c) La inspecció i control de locals i establiments comercials de la branca de 
l'alimentació. 
d) Servei de l'escorxador oficial o privat. 
e) La inspecció bromatològica d'aliments de consum humà. 
f) Control d'aliments per a animals. 
g) Control dels transports de productes alimentaris i d'animals. 
h) Servei de Places de Bous 
i) Control epizoòtic i de lluita contra les zoonosis transmissibles a l'home. 
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Article 208è. 
Les funcions, serveis i deures del veterinari titular, així com les obligacions que en 
matèria alimentària i d'higiene i sanitat pecuària incumbeixin el veïnat, abastaran tot el 
territori municipal, tornant-se les mesures d'informació i assistència específiques a 
cada un i, en especial, per als residents a les zones rurals disseminades. 
 
Article 209è. 
L'Ajuntament auxiliarà el veterinari titular en l'exercici de les seues funcions, posant a 
la seua disposició el personal auxiliar i subaltern que requerís el millor compliment del 
servei. 
 
                               SECCIÓ 2a 
 
Article 210è. 
D'acord amb l'article 29 del Decret 22414/61 de 30 de novembre; de l'article 2n del 
Decret 2274/65, de 15 de juliol; 1r i 2n del Decret 2183/68 de 16 d'agost i de l'article 9 
de la Llei 38/72 de desembre, el veterinari titular intervendrà en: 
 
a) L'aprovació de la fauna i la flora del terme municipal. 
b) L'eliminació o tractament del perill potencial de les dejeccions i residus animals, 
domèstics i silvestres. 
c) L'eliminació o tractament dels residus industrials de la seua especial competència: 
Escorxadors oficial o privats, sales d'especejament, indústries xarcuteres, fàbriques de 
conserves animals  vegetals, centres de destrucció i d'aprofitament de cadàvers, locals 
comercials de productes alimentaris, dependències d'estabulació i albergs animals, 
femers, etc., per a la disminució o la depuració dels focus emissors. 
 
                               SECCIÓ 3a 
 
                          Obertura d'establiments 
 
Article 211è. 
D'acord amb l'ordre de 29 de maig de 1945, sobre la intervenció dels serveis 
veterinaris a l'obertura d'establiments; dels articles 4, 6, 29 i 30 del Decret 2414/61, de 
30 de novembre, i l'article 6è del Decret 3284/68, de 26 de desembre, el veterinari 
titular, assistirà l'alcalde en l'assessorament tècnic previ a la concessió de llicències 
d'obertura de locals amb activitats destinades a l'allotjament de bestiar i dels destinats 
a la producció, conservació, manipulació, emmagatzemament i/o venda de productes 
alimentaris, redactant el corresponent informe. 
 
                               SECCIÓ 4a 
 
Article 212è. 
D'acord amb l'article 10 del Decret de 22 de desembre de 1908, del Decret de 7 de 
desembre de 1933, Bases 24 de la Llei de Sanitat Nacional del 22 de novembre de 
1944, i l'article 50 del Reglament de Personal dels Serveis Locals, el Veterinari Titular 
inspeccionarà periòdicament i, sense perjudici de les missions de gestió encomanats 
als agents municipals, les condicions higièniques i sanitàries de tota classe 
d'establiments existents al municipi, bé per iniciativa pròpia o executant ordres de 
l'alcalde, pel que correspongui: 
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a) als establiment de producció: escorxadors, vaqueries, cabreries, arpics, granges de 
bestiar porcí i aviar.  
 
b) Els establiments de manipulació: sales d'especejament, fàbriques conserveries de 
productes animals i vegetals, d'extracció i envasat de mil, centres de recollida de llet, 
centrals lleteres i indústries làcties, fàbriques d'aprofitament de cadàvers, etc. 
 
c) Als establiments de la conservació: frigorífics, assecadores de productes animals i 
vegetals destinats a l'alimentació humana. 
 
d) Als magatzems de productes alimentaris animals i vegetals de la seua especial 
competència. 
 
e) Als establiments comercials a l'engròs, Llotja de contractació de carns, peix, fruita, 
verdures i hortalisses. 
 
f) Als establiments comercials de "venda al detall": mercats de proveïments, galeries 
d'alimentació, supermercats, autoserveis, botigues de comestibles i adrogueries, 
carnisseries i salsitxeries, cansaladeries, triperies, mantegueries, polleries, peixateries, 
lleteries, fruiteries, botigues de verdures, oueries, parades de carrer i ambulants. 
 
                               SECCIÓ 5a 
 
                      Serveis d'Escorxador Municipal 
 
Article 213è. 
S'entén per Escorxador l'establiment industrial destinat a la carnificació regulada d'una 
o diverses espècies d'animals d'abastos. 
 
Article 214è. 
La direcció de l'escorxador correspondrà al Veterinari titular. 
 
Article 215è. 
Tot el bestiar d'abasto, siguin de consum públic o privat, hauran de ser sacrificats a 
l'Escorxador municipal, i reconeguts prèviament en viu. 
 
Això no obstant, l'alcalde o el veterinari titular, podran autoritzar el sacrifici en local 
distint a l'escorxador davant situacions d'emergència. 
 
Article 216è. 
El bestiar d'abasto destinat al sacrifici hauran de tenir entrada a l'escorxador amb 
l'antelació suficient per al reconeixement previ en viu. 
 
Article 217è. 
El bestiar que arribi a l'escorxador ha de sotmetre's a un període de repòs suficient, al 
parer del veterinari titular. Per als animals que presentin signes de cansament o 
excitació el període de repòs no serà inferior a vint-i-quatre hores. 
 
Article 218è. 
Tot animal d'abasto que arribi mort a l'escorxador serà decomissat pel Servei 
Veterinaris Oficials sense que pugui ser destinat a consum humà, procedint-se a la 
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seua destrucció o aprofitament industrial, segons els casos. 
 
Article 219è. 
Els bestiar que hagi patit un accident traumàtic fortuït i sempre que estigui viu, podran 
entrar a l'escorxador i posterior consum públic, si escau. 
 
Article 220è. 
Es prohibeix l'entrada a l'escorxador de bestiar malalt, i del que presenti ferides 
recents, causades per cans o altres animals carnívors. 
 
Article 221è. 
Els sacrificis d'urgència i l'autorització per al consum de carns mortes per accident 
fortuït, podran ser-ho només després d'un detingut reconeixement i certificació del 
veterinari titular, que descarti la possibilitat de sofisticació o frau. 
 
Article 222è. 
Els dies i horari de sacrifici a l'escorxador municipal seran els dilluns, dimarts, dijous i 
divendres de vuit a onze. Dit horari podrà ser modificat pel veterinari titular d'acord 
amb l'alcalde o regidor delegat. 
 
Quan el sacrifici s'efectuï fora dels dies i horaris indicats, o en llocs habilitats 
particulars, seran considerats com a serveis extraordinaris a efectes de Tarifació, 
d'acord amb les tarifes col·legials. I per portar-los a efecte hauran de sol·licitar-se 
prèviament al veterinari titular. 
 
Article 223è. 
El personal tècnic i operari de l'escorxador observarà en tot moment la màxima 
pulcritud en la neteja personal i anirà provist de roba exterior rentable i ús exclusiu per 
al treball, botes impermeables, peça per cobrir el cap i rets. 
 
Article 224è. 
1. Queda prohibit fumar, menjar, mastegar goma o qualsevol altra activitat no 
higiènica, a totes les dependències de feina. 
 
2. Tot el personal abans d'iniciar-se la feina, passarà obligatòriament pels lavabos per 
procedir a la neteja de mans, ungles, braços i avantbraços. Igualment procedirà a la 
neteja de mans cada vegada que usin els serveis higiènics. 
 
3. En la manipulació de carns no podran intervenir persones que pateixin malalties 
contagioses o en siguin portadors. 
 
4. L'estat de neteja dels ganivets i altres utensilis de treball manual seran de la 
responsabilitat de l'operari. 
 
Article 225è. 
Tots els operaris i dependents de l'Escorxador estaran obligats a obeir les ordres 
verbals o escrites del veterinari titular de servei, pel que fa a qüestions tècniques 
sanitàries o a aquelles altres emanades de l'Alcaldia i altres autoritats. 
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Article 226è. 
El tradicional sacrifici porcí amb destinació al consum familiar serà anualment 
reglamentat, d'acord amb la seua legislació específica; a tal fi, l'Alcaldia organitzarà el 
servei d'acord amb el veterinari titular, marcant l'horari i els dies de sacrifici. 
 
Tot particular de que desitgi efectuar el sacrifici porcí amb destinació al consum 
familiar, sol·licitarà l'autorització de l'Alcaldia amb més de tres dies d'antelació al dia en 
el qual s'ha efectuar el sacrifici, i sense aquest requisit les matances seran 
considerades clandestines. 
 
Tractant-se d'un servei privat, fet a petició de part, la persona sol·licitadora el es 
compromet a abonar les taxes, horaris i despeses de locomoció, si n'hi hagués, que 
s'estableixen a les disposicions vigents i a les tarifes col·legials. 
 
Article 227è. 
La inspecció de la caça de pèl i ploma se centralitzarà a l'escorxador o als locals 
autoritzats per l'Alcaldia, adequats per al servei; una vegada examinades les peces 
abatudes, seran marcades i documentades per acreditar la seua salubritat. 
 
Amb l'antelació suficient, es comunicarà al veterinari titular d'aquest servei d'inspecció i 
de les caceres autoritzades, per fixar l'horari corresponent, sense que es perjudiquin 
els actuants. 
 
Article 228è. 
Els caps de bestiar de toreig se sotmetran al reconeixement en viu i post mortem, 
segons s'indica a la R. Ordre de 12 de juny de 1901. Ordre de 14 d'agost de 1935 i 
Ordre de 25 de febrer de 1942, no podent procedir-se a la distribució, trasllat o vendes 
sense suplir el que hi ha legislat per a aquesta classe de canals. 
 
La Tarifació pels serveis de reconeixement de canals torejades, seran similars a les 
que perceben els veterinaris que practicaren el reconeixement d'aptitud per al toreig, 
per ser fase independent, d'acord amb l'escrit núm. 5.408 de la Inspecció General de 
Sanitat Veterinària de data 10 de setembre de 1956. 
 
Article 229è. 
El veterinari titular vigilarà les condicions d'aïllament temperatura i higiene dels 
vehicles de transports de canals i productes carnis, siguin isotèrmics o frigorífics. 
 
Article 230è. 
Tot quant concerneix al règim d'Escorxador i sacrifici porcí amb destinació al consum 
familiar no recollit a les presents ordenances, es regularà pel que disposa el Reial 
Decret 3263/76 de novembre i altres disposicions que es dictin. 
 
                               SECCIÓ 6a. 
 
            Inspecció bromatològica i anàlisi de laboratoris 
 
Article 231è. 
Les funcions i serveis del Cos de Veterinaris titulars es basen en nombroses 
disposicions: en els articles 10 i 11 del R.D de 22 de desembre de 1908; article 20 i 
concordants del R.D. de 9 de febrer de 1925, pel qual s'aprova el Reglament de 
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Sanitat Municipal; l'article 16 del Decret de 30 de juny de 1930; Decret de 7 de 
desembre de 1931, sobre Higiene Bromatològica; bases 24 i 25 de la Llei de Bases de 
Sanitat Nacional; article 50 del Decret de 27 de novembre de 1953, pel qual s'aprova 
el Reglament de Personal dels Serveis Sanitaris Locals i Codi Alimentari Espanyol, 
aprovat per Decret 2484/67, de 21 de setembre, d'entre altres. 
 
L'Ajuntament perseguirà i castigarà les adulteracions, sofisticacions i falsificacions dels 
aliments, tramitant les Actes d'Inspecció que rebi dels serveis veterinaris, sancionant 
els infractors. 
 
Article 232è. 
La inspecció veterinària de productes alimentaris comprèn: 
 
a) la correcció en l'envasat i embolcalls; la retolació i etiquetat, amb la data i control de 
fabricació de tots els productes alimentaris de la seua especial competència. 
 
b) El control de la neteja i higiene del personal, vestuaris i utensilis, sol·licitant dels 
manipuladors el "Carnet sanitari". 
 
c) La direcció tecnològica, comprovació i vigilància de la qualitat de les matèries 
primes i productes elaborats. 
 
Article 233è. 
La inspecció de carns i despulles animals, seran fresques, refrigerades o congelades; 
així com la seua manipulació i transport. 
 
La inspecció i anàlisi dels serveis carnis; conserves, salaons, fumats i adobats; la 
cansalada, els embotits xarcuteria i carn fredes; els extractes i caldos de carn; els 
ventres; la caça de pèl i ploma, el seu transport i conservació. 
 
Article 234è. 
La inspecció del peix fresc, refrigerat, congelat, salat, fumat o dessecat; així com la 
seua conservació, manipulació, envasat i transport. 
 
Els productes derivats del peix; semiconserves, conserves, sopes i bullabesses i plats 
cuinats. 
 
El marisc (crustacis i mol·luscos), frescs, congelats, refrigerats, deshidratats o 
liofilitzats o cuits; així com la seua conservació, manipulació, envasat i transport. 
 
Article 235è. 
Els ous frescos, refrigerats, conservats i els seus derivats en pols, deshidratats o 
congelats, així com el seu envasat i transport. 
 
Article 236è. 
La llet, des de la seua obtenció al consum, tant natural com higienitzada, certificada o 
en forma de llets especials; concentrada, desnatada, fermentada o enriquida. 
 
Les llets conservades; esterilitzada, evaporada, condensada i en pols. 
 
A les distintes classes de llets es vigilarà la seua conservació, manipulació, envasat i 
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transport. 
 
La inspecció i anàlisi dels derivats lactis; nates, mantegues, formatges, sèrums, 
caseïna i recuit; així com la seua conservació, manipulació envasat i transport. 
 
Article 238è. 
Els fongs, fruites, verdures i hortalisses fresques, dessecades, deshidratades o en 
conserva; així com la seua manipulació, conservació i transport. 
 
La preparació i amaniment d'olives: verdes, negres, partides i farcides. 
 
Els derivats de fruites: sucs frescos o naturals i conservats; així com la seua 
manipulació, envasat, conservació i transport. 
 
Article 239è. 
La mel: la seua extracció, manipulació, envasat i transport. 
 
Article 240è. 
L'ús i aplicació dels aliments animals i vegetals conservats (embotits i conserves 
vegetals i animals), així com als plats precuinats i cuinats de les espècies, condiments, 
additius, estabilitzadors, conservadors i correctors, i la seua acció residual. 
 
Article 241è. 
Els preparats alimentaris especials; caldos, sopes, flams i combinats, d'ús en 
establiments de la branca d'hoteleria. 
 
Article 242è. 
Els gelats, pastissos gelats i sorbets de llet, crema, fruites o combinats; així com el seu 
envasat, conservació, manipulació i transport. 
 
Article 243è. 
D'acord amb l'Ordre de la Presidència del Governs de 22 de setembre de 1970 (B.O. 
del 26), per la qual s'aclareix, el concepte que ha de tenir-se sobre establiments de 
venda, queda inclosa la branca d'hoteleria (hotels, restaurants, bars, cafeteries i 
qualsevol altra activitat similar) a les normes generals de control. 
 
Article 244è. 
D'acord amb la resolució de la Direcció General de Salut Pública, que desenvolupa 
l'Ordre de 24 d'octubre de 1978, aquesta inscripció municipal exercirà la vigilància, 
control i inspecció sanitària dels menjadors col·lectius existents al municipi. 
 
                               SECCIÓ 7a 
 
                         Aliments per a animals 
 
Article 245è. 
D'acord amb l'article 10, segon, del Decret de 22 de desembre de 1908; del Reglament 
d'Epizoòties, aprovat per decret de 4 de febrer de 1955 (B.O. del 25 de març), i del 
Capítol XXXVI del Codigo Alimentario Español, aprovat per Decret 2484/67, de 21 de 
setembre, la Inspecció Veterinària s'ocuparà del control de pinsos per a animals, 
simples o de bases, compostos i especials; dels correctors, additius, impureses i 
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residus; així com de la seua manipulació, elaboració, preparació, envasat i transport 
fins a la seua venda. 
 
Article 246è. 
Dels fertilitzants i parasiticides que poden contaminar els aliments; així com dels 
herbicides, que poguessin tenir acció residual. 
 
Els detergents i productes tòxics, així com tot el que pugui alterar o modificar el sabor i 
valor nutritiu dels aliments, o puguin produir alteracions en els animals i en el públic 
consumidor. 
 
Article 247è. 
No es permetrà la venda de productes d'adrogueria en els establiments de la branca 
de l'alimentació, sigui humana o animal, fins i tot del envasats i sigui quina sigui la 
forma de presentació, com preveu la Resolució de la Dirección General de Comercio 
Interior de 10 de març de 1961 i la resolució de 30 de juny de 1964. 
 
 
                               SECCIÓ 8a 
 
                                  Toros 
 
Article 248è. 
D'acord amb l'article 73 del vigent reglament taurí, aprovat per Ordre de 15 de març de 
1962, i del reglament d'Epizoòties aprovat el 4 de febrer de 1955, en la sua qualitat, 
comprovarà a l'arribada la documentació de trasllat dels animals (Guia d'origen i 
Sanitat) i els caps que s'han de torejar, que hauran d'estar exemptes de malaltia 
infectocontagiosa o de cap substitució, per caps d'altres ramaderies. 
 
Article 249è. 
L'article 72 del vigent Reglament Taurí preveu el nomenament dels veterinaris que han 
de procedir en el reconeixement sanitari i d'aptitud per al toreig de dels bous. Atès que 
disposicions de superior rang no han estat derogades en matèria taurina, com el 
Decret de 7 de desembre de 1981, el Decret de 14 de juny de 1935 i el Decret de 29 
de maig de 1945, que encomanen a les inspeccions provincials de sanitat 
l'organització dels serveis, però no la del personal que ha d'executar-les; el 
nomenament haurà de recaure en el Cap dels Serveis municipals veterinaris, o n'hi 
hagués, o en el veterinari titular de la localitat, o de ser una corrida que requereixi 
major nombre que el dels veterinaris titulars que hagué al municipi, es requerirà als de 
les localitats limítrofs. 
 
                               SECCIÓ 9a 
 
                          Epizoòties i Zoonosis 
 
Article 250è. 
De conformitat amb el que disposa l'article 10, primer del decret de 22 de desembre de 
1908; de l'article 3r. i concordants de la Llei d'Epizoòties de 20 de desembre de 1952 i 
de l'article 2n., g) i concordants del Reglament d'Epizoòties de 4 de febrer de 1955, el 
veterinari titular procedirà: 
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a) A la notificació a la superioritat de qualsevol epizoòtia compresa als article 4t., 5è i 
6è. 
 
b) A realitzar les visites d'inspecció i comprovació amb proves diagnòstiques 
reveladores. 
 
c) A l'aïllament, empadronament i marca dels animals malalts i sospitosos si 
s'escaigués. 
 
d) A la limitació o prohibició del transport i circulació d'animals malalts, sospitosos i de 
matèries contumaces. 
 
e) A la investigació del focus primari i a l'aplicació dels tractaments preventius i 
curatius que procedeixin. 
 
f) Al control de les desinfeccions, desinsectacions de locals i utensilis. 
 
g) A la destrucció o a l'aprofitament de cadàvers, si hi hagués instal·lacions 
adequades. 
 
Article 251è. 
Inspeccionarà les condicions higièniques dels allotjaments dels animals i albergues de 
bestiar, prevista a l'article 10, segon, del Decret de 22 de desembre de 1908, i article 
11, 12 i 13 del vigent Reglament d'Epizoòties; a saber: Quadres, estables, pletes i 
Porqueres, conilleres, galliners, colomars i centres de concentració de bestiar: fires, 
mercats i exposicions. 
 
Article 252è. 
Inspeccionarà els pilons, abeuradors en general d'utilització pels animals; vigilant que 
les captacions i les conduccions siguin higièniques i no permetin contaminacions 
pernicioses. 
 
Article 253è. 
Controlar els caps de bestiar procedents d'altres terme municipals o que transitin per la 
jurisdicció; així com documentarà els caps de bestiar sans del terme que desitgin sortir 
cap a altres localitats, estenent-se la Guia de Origen i Sanidad corresponent. 
 
Article 254è. 
Posaran en pràctica, d'acord amb el Sr. Alcalde, els mitjans sanitaris especials que 
procedeixin, en cas d'aparició d'una malaltia infectocontagiosa. 
 
Article 255è. 
Vigilarà la desinfecció i l'estat higiènic dels transports de bestiar i del productes 
pecuaris. 
 
(B) ZOONOSIS TRANSMISSIBLE A L'HOME: 
 
Article 256è. 
Segons els que disposa el R. decret de 15 de maig de 1917, pel qual s'aprova el vigent 
Reglament de Zoonosis transmissibles a l'home; de l'article 7è. de la Llei d'Epizoòties 
de 20 de desembre de 1952, i de l'article 8è. del Reglament d'Epizoòties de 4 de febrer 
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de 1955, en ser diagnosticada alguna malaltia que pugui transmetre's a l'home, es 
prendran les mesures procedents per evitar la seua propagació, d'acord amb l'Alcaldia. 
 
Article 257è. 
Les dejeccions i productes animals, hauran de ser controlades i retirades de la via 
pública, sotmetent-les a destrucció tractament o emmagatzemament higiènic a femers 
higiènics, situats en llocs adequats i evitant, en tot cas, la contaminació del medi 
ambient. 
 
Article 258è. 
Tot assumpte no inclòs en aquest Capítol amb providència definitiva en aquestes 
ordenances de policia dels serveis municipals veterinaris, es regiran per les 
disposicions que es dictin. 
 
 
                          C A P Í T O L - I X 
 
                       POLICIA SANITÀRIA MUNICIPAL 
 
Article 259 derogat per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient. 
 
Article 260è. 
1. Els amos d'edificis situats en carrers dotats de clavegueram o en les que aquest 
passi a menor distància de cent metres del terreny, hauran de construir al seu cost els 
claveguerons necessaris per a l'evacuació de les aigües residuals brutes procedents 
de l'immoble i dels fluvials que s'hi recullin. 
 
2. Les dimensions mínimes dels claveguerons d'evacuació seran les que l'Ajuntament 
tengui previstes per al sector, i en el seu defecte, seran de 0,18 m d'ample per 0,25m 
d'alt, i de material impermeable, assentats sobre terreny ferm i construïts a la 
profunditat convenient per a la perfecta connexió amb la xarxa de clavegueram. 
 
3. Si els amos dels immobles afectats no portassin a terme per la seua iniciativa la 
construcció de les connexions de què es tracta, i després de requerits a aquest efecte 
per l'Administració municipal deixassin transcórrer tres mesos sense efectuar-lo el 
termini del qual podrà ser ampliat per l'Alcaldia, a instància de les persones 
interessades, quan concorreguessin fonamentats motius per a la concessió de dita 
pròrroga, podrà la Corporació municipal acordar que les obres s'executin per les 
brigades municipals per compte dels obligats, i una vegada acabades es procedirà a la 
seua taxació, donant vista d'aquesta a les persones interessades a efectes de 
reclamació, procedint-se per la Comissió Permanent o pel Ple en cas de no existir 
aquella, a fixar l'import definitiu de les obres, el pagament de les quals serà exigible, 
fins i tot per via de constrenyiment administratiu. 
 
Articles 261 i 262 derogats per l’Ordenança Municipal de Protecció del medi 
Ambient. 
 
Article 263è. 
Quan no hi hagi xarxa de clavegueram o es tractàs de finques allunyades d'aquesta a  
distància superior a l'establerta a l'article 280, hauran de recollir-se les aigües negres 
en pous asèptics, i el líquid flotant d'aquests haurà de ser depurat abans de mesclar-

 39



 
 
 Secretaria General 

se a les aigües corrents o ser abocat al terreny, utilitzant-se per a això les tècniques 
admeses per les disposicions sanitàries. I en cap cas podran les aigües negres o 
residuals provocar filtracions a la via pública o a altres immobles. Els registres o tapes 
dels pous sèptics i dels pous d'absorció, hauran de tancar hermèticament perquè no 
puguin desprendre males olors. 
 
Article 264è. 
Als habitatges situats en zones rurals serà permès l'existència de pous negres en els 
qual siguin recollides les latrines, però s'exigirà, indispensablement, que quedi 
assegurada la impermeabilitat dels seus fons o parets, que disposin els pous de 
xemeneia de ventilació i que estiguin degudament allunyats de cursos, mines i 
conduccions d'aigües potables o de pous o aigües subterrànies destinades igualment 
al consum. 
 
Article 265è. 
1. A les zones urbanes que no tenguin clavegueram, a les que encara hi hagi pous 
negres, es procurarà anar constituint aquests per pous sèptics, i mentre no es realitzi 
s'exigirà que aquells reuneixin  les condicions de l'article anterior. 
 
2. La tolerància a què es refereix el paràgraf anterior no serà aplicada als edificis de 
nova construcció ni tampoc als existents quan s'hi realitzin obres d'ampliació. 
 
Article 266è. 
L'extracció de matèries dels pous negres situats en zona urbana s'efectuarà de nit, i si 
és possible, per procediments mecànics. 
 
Articles 267 i 268 derogats per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi 
Ambient. 
 
Article 269è. 
Als habitatges rurals que disposin com a annex de quadre so estables, aquests hauran 
d'emplaçar-se a prudent distància de les primeres i disposar d'entrades independents. 
 
Article 270è. 
1. Les construccions que es dediquin a quadres o estables hauran de tenir el paviment 
impermeable, al menys a la part destinada a rebre les orines i amb pendent als 
absorbidors, que recolliran els líquids per mitjà de sifó i seran conduïts per canonada o 
conductes tancats i impermeables, al pou destinat a recollir dits residus, o bé a femers. 
 
2. Les quadres i estables tendran una altura mínima de 2,50 metres i una cubicatge de 
20 metres cúbics per animal major, i estaran dotats de ventilació suficient. 
 
3. Al menys una vegada al dia es procedirà a recollir el fems i conduir-lo als femers 
establerts. 
 
Article 271 derogat per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient. 
 
Article 272è. 
1. Les quadres destinades a estabulació del bestiar vacum, equí, porcí, llaner o 
cabrum no podran estar situades a la zona del nucli de la població. 
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2. S'exceptua de la regla anterior les quadres d'animals equins quan el nombre 
d'aquests no excedeixi de tres; i el bestiar llaner o cabrum en el mateix nombre, i 
sempre que els productes d'aquestes reses únicament es destinin al consum familiar 
dels seus propietaris i que les quadres o corrals estiguin situats en patis interiors i a 
distància mínima de cinc metres dels habitatges. 
 
3. Les autoritzacions a què es refereix el paràgraf anterior requeriran l'obtenció de la 
corresponent llicència. 
 
Article 273 derogat per l’ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient. 
 
Article 274è. 
L'explotació industrial de cries d'aus, conills i altres animals similars, requerirà 
l'obtenció de llicència municipal, en la qual es determinaran les condicions i requisits 
als qual hauran de subjectar-se les instal·lacions. 
 
Article 275è. 
Es prohibeix deixar abandonats els cadàvers dels animals. Hauran de ser degudament 
enterrats o cremats i amb més rigorositat quan hi hagi declarada qualque epizoòtia. 
 
 
                           C A P Í T O L - X 
 
                              POLICIA RURAL 
 
                               SECCIÓ 1a 
 
                             Camins veïnals 
 
Article 276è. 
Els camins veïnals pertanyen al municipi, qui haurà de cuidar la seua conservació. 
 
Article 277è. 
L'Ajuntament és l'únic competent per assenyalar les alineacions dels camins veïnals. 
 
Article 278è. 
El propietari confrontant amb un camí veïnal no podrà construir,, ni recompondre cap 
paret sense sol·licitar permís de l'Ajuntament, qui si la paret s'ha de construir de nou la 
senyalarà l'alienació pagant per això els drets establerts o que s'estableixin. 
 
Article 279è. 
Queda prohibit fer regadors en els camins veïnals ja sigui cavant-hi o afegint materials, 
encara que sigui amb el pretext de recollir o donar sortida a les aigües. 
 
Article 280è. 
Ningú podrà llençar ni traure dels camins ni de les seues cunetes, ni dels vorals, 
materials de cap classe, com tampoc cavar i extreure'n. 
 
Article 281è. 
Els propietaris de terres confrontants amb camins, que tenguin arbres les branques 
dels quals pengin sobre aquests, hauran de tallar-les fins a una altura de quatre 
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metres i de no fer-ho, l'Ajuntament ordenarà que es tallin a cost del propietari. 
 
Dits propietaris tendran, a més, l'obligació de tenir les parets netes de matolls i males 
herbes. 
 
Article 282è. 
Les cavalleries, bestiars i carruatges de tota classe que transitin per les vies rurals, 
deixaran la mitat de l'ample del camí i quan es trobin dos en direcció oposada 
marxaran cada un pel respectiu costat dret. 
 
Article 283è. 
Els forats existents o que es construeixin contigus als camins veïnals hauran d'estar 
circumdats per una paret de 0,80 m. 
 
                               SECCIÓ 2a 
 
                 Dels aprofitaments en propietat aliena 
 
Article 284è. 
No es permetrà entrar en propietat aliena, ni extreure herba dels sembrats, ni tampoc 
recollir fruites, espigues i llegums, encara després de recollida o aixecada la collita, 
sense permís escrit del propietari i visat per l'Alcaldia. 
 
Article 285è. 
Tampoc està permès en propietat aliena buscar caragols, espàrrecs ni pebrassos, 
sense permís escrit del propietari, visat per l'Alcaldia. 
 
 
                               SECCIÓ 3a 
 
                               De la caça 
 
Article 286è. 
Tendran la consideració de peces de caça menor d'animals salvatges i domèstics que 
perdin aqueixa condició, entre els quals es troben: el conill, coloms, tórtores, estornells 
i tords. 
 
La condició de peça o peces de caça no serà aplicable als animals salvatges 
domesticats mentre es mantenguin en tal estat. 
 
Article 287è. 
Són terrenys cinegètics d'aprofitament comú, els que no estan sotmesos a règim 
cinegètic especial, i els rurals voltats en els quals existint accessos practicable no hi 
tenguin cartells o senyals, on es faci patent, amb tota claredat, la prohibició d'entrar-hi. 
 
La condició de terreny d'aprofitament cinegètic comú és independent, en tot cas, del 
caràcter privat o públic de la seua propietat. 
 
Als terrenys cinegètics d'aprofitament comú l'exercici de la caça podrà practicar-se 
sense més limitacions que les generals fixades a la Llei de Caça, el seu Reglament, a 
les presents ordenances i a les disposicions concordants. 

 42



 
 
 Secretaria General 

 
Article 288è. 
Això no obstant, estaran exclosos del règim de terrenys cinegètics d'aprofitament 
comú i en conseqüència no s'hi podran caçar els següents: 
 
a) Els terrenys tancats que es trobin envoltats materialment per murs, closes, tanques, 
bardisses o qualsevol altra obra o dispositius construït per tal d'impedir o prohibir 
l'accés de les persones o animals aliens a ell i d'evitar la sortida dels propis. 
 
b) A les tanques, jardins, parcs d'ús públic i els recintes esportius, encara quan 
estiguin voltats i en el seu tancament hi hagi accessos practicables. 
 
Article 289è. 
Sense zones de seguretat, aquelles a les quals han d'adoptar-se mesures de 
precaució especials encaminades a garantir l'adequada protecció de les persones i 
dels seus béns i en conseqüència es prohibeix caçar a la seua àrea i disparar en la 
seua direcció, sempre que el caçador no se'n trobi separat per una distància major de 
la que pugui abastar el projectil o que la configuració del terreny intermedi sigui de tal 
manera que resulti impossible batre dita zona de seguretat. 
 
Article 290è. 
Es consideraran Zones de Seguretat: 
 
a) Les carreteres nacionals, comarcals i locals. 
b) Els camins d'ús públic no compresos a l'apartat anterior i les vies fèrries. 
c) Els nuclis urbans i rurals, zones habitades, vil·les, jardins, parcs destinats a l'ús 
públic i recintes esportius. 
d) Les vies pecuàries i aigües públiques amb els seus canals i marges. 
e) Els altres llocs que siguin declarats com a tals en raó al que estigui previst a l'article 
anterior. 
 
Es prohibeix l'ús d'armes de foc o accionades per aire o altres gasos a les Zones de 
Seguretat. I altres per a les assenyalades a l'apartat a) en una faixa de cinquanta 
metres d'amplària que flanquegi per dreta i esquerra als terrenys inclosos en ella. I per 
a les assenyalades a l'apartat b) en una faixa de vint-i-cinc metres d'amplària que 
flanquegi per dreta i per esquerra als terrenys inclosos en ella. 
 
A les zones de seguretat assenyalades a l'apartat d) es permet l'ús d'armes de caça 
dins d'aquestes, excepte que quan en fer-ho hi hagués perill per a persones, bestiar o 
animals domèstics. 
 
Article 291è. 
En tot cas queda prohibit dispara en direcció als llocs en què es trobin raberes, ramats, 
rècules o qualsevol altra concentració de bestiar, bé es trobi pastant o sent conduït, 
salvat que es trobi a distància superior a la de l'abast del projectil. 
 
Article 292è. 
Als horts, camps de fruiters, olivars, vinyes, cultius de regadiu i puigs repoblats 
recentment només es podrà caçar a les èpoques i circumstàncies que assenyali el 
servei de Pesca Continental, Caça i Parcs Nacionals, d'acord amb la Cámara Sindical 
Agraria. 
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Article 293è. 
Al terreny on hi hagi altres cultius no assenyalats a l'article anterior, l'exercici de la 
caça es podrà practicar sense més limitacions que les generals establertes a la Llei i 
Reglament de caça en vigor. 
 
Article 294è. 
Als predis o terrenys de cultiu on què es trobin segades les collites, encara quan els 
garbes o gavelles es trobin en el terreny es permetrà la caça en les distintes espècies 
d'acord amb les vedes o condicions que per a cada un es determini, però quedarà 
prohibit trepitjar, desfer, o canviar les garbes o gavelles del lloc on estiguessin 
col·locades. 
 
Article 295è. 
No es podrà caça el colom roquer, o bravia o missatger o domèstic comú, ni esportives 
ni paputs, ni cap classe de coloms en els seus bevedors habituals o a menys de mil 
metres de colomars industrials la localització dels quals estigui degudament 
senyalitzada. 
 
Article 296è. 
No es permet mantenir oberts els colomars fora de les èpoques que determini el 
Governador Civil de la Província o Autoritat a qui competeixi. 
 
Article 297è. 
Les persones que no estiguin en possessió d'una llicència de caça estan obligats a 
impedir que els cans que caminin baix la seua custòdia persegueixin o danyin les 
peces de caça, les seus cries i els seus ous. Queden exceptuades d'aquesta prohibició 
els pastors que utilitzin cans per a la custòdia i maneig del seu bestiar. 
 
Article 298è. 
Les persones que estiguin en possessió d'una llicència de caça vàlida per a la 
utilització de cans només podrà fer ús d'aquests animals en terrenys on per raó 
d'època, espècia i lloc estiguin facultats per fer-ho, sent responsables de les seues 
accions en quant aquests infringeixin preceptes legals. Dita responsabilitat abasta les 
persones que no estiguin en possessió d'una llicència de caça i assenyalades a 
l'article anterior. 
 
Article 299è. 
Queda prohibit caça en època de veda i fora del període comprès entre una hora 
abans de la sortida del sol i una hora després de la posta. Aquesta prohibició no serà 
d'aplicació en esperes, rondes, o altres modalitats de caça nocturna que es practiquin 
en terrenys acollits al règim especial prevista a l'article 25,2 del vigent Reglament de 
caça, o en els aprofitaments comuns quan es tracti de modalitats que hagin estat 
degudament autoritzades. 
 
Article 300è. 
No es permet caçar sense estar provist de la documentació preceptiva o no portant-la 
amb ell i que abasta entre altres els següents documents: 
 
a) Llicència de caça, vàlida o no per a la utilització de cans. 
b) Permís d'armes. 
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c) Contracte vigent de l'assegurança obligatòria establerta a l'article 52 del Reglament 
de Caça. 
 
Article 301è. 
No es permet la utilització no autoritzada de rapaces nocturnes vives o naturalitzades, 
furons, reclams de perdiu femella, aus de falconeria no anellades, costelles, branques, 
ballestes cistelles, perxes, alans, llaços, ceps, lliga, esquer, hams, xarxes, fosses, 
trampes, miralls, verins, substàncies paralitzadores, tant en projectils com en esquers 
reclams d'espècies protegides, reclams elèctrics o mecànics, canons d'ànecs i els 
productews aptes per crear rastres d'olor, atractius o repel·lents. 
 
Article 302è. 
Tendran la consideració de faltes de caça i en conseqüència se sancionaran els 
següents fets: 
 
a) Caçar quan la pluja, neu, boira, falta de llum o altres causes similars redueixin la 
visibilitat de tal forma que pugui produir-se perill per a les persones o per als seus 
béns. 
 
b) Caçar en les proximitats dels llocs concorreguts o on s'estiguin celebrant actes 
públics. 
 
c) Caçar amb armes que disparin en ràfegues o provistes de silenciador. 
 
d) Fer ús indegut d'escopetes de caça a les zones de Seguretat o en les seues 
proximitats. 
 
e) Obrir porticons en closos i tancats o construir artificis trampes, barreres o qualsevol 
altres dispositiu que serveis o pugui servir per beneficiar-se de la caça aliena.  
 
f) Destruir o danyar les instal·lacions destinades a la protecció o foment de la caça, així 
com els signes i cartells que senyalitzin el règim cinegètic dels terrenys, a menys que 
aquests signes o cartells estiguessin suprimits o alterats per incórrer en error. 
 
g) Impedir o tractar d'impedir l'entrada als caçadors que pretenguin entrar en un 
terreny rural tancat, no sotmès a altre règim cinegètic especial, en el qual existint 
accessos practicables no tengui junt a a aquests cartells indicadors prohibint el pas a 
l'interior del recinte. 
 
h) Entrar amb armes o arts disposades per a caçar en un terreny tancat no acollit a 
altre règim cinegètic especial quan hi hagi en els seus accessos senyals o cartells que 
prohibeixin caçar al seu interior. 
 
 
i) Caçar en terrenys d'aprofitament cinegètic comú mitjançant el procediment 
anomenat esquivament o combinada l'acció de dos o més grups de caçadors o fent ús 
de mitjans que persegueixin el cansament o esgotament de les peces, salvat en els 
casos de batudes, degudament autoritzades, que tenguin per finalitat la reducció 
d'animals danyosos. 
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Article 303è. 
1. Tot delit, falta o infracció administrativa d'aquestes ordenances, referides a aquest 
capítol, comportarà el comís de la caça viva o morta que fos ocupada, així com el de 
quantes arts materials o animals vius hagin servit per a cometre la infracció. 
 
2. La caça viva que s'ocupi i s'estimi que pugui continuar amb vida, es llibertarà, si és 
possible, davant testimonis. 
 
3. La caça morta s'ocuparà, estenent rebut i unint un duplicat d'aquest a la denúncia, 
entregant-la a l'Alcalde que una vegada inspeccionada pel veterinari titular i 
considerada apta per al consum, la cedirà a un centre benèfic local i es destruirà en 
cas que la inspecció sigui negativa. 
 
4. Tots els llaços, perxes xarxes i artificis utilitzats per a cometre una infracció siguin 
ocupats i quedaran a disposició del jutge instructor de l'expedient com a prova de la 
denúncia. Els que siguin d'ús ilplegal seran destruïts, mentre els altres se subhastaran 
públicament, una vegada firmi la sanció. 
 
5. Quan per cometre una infracció s'utilitzassin cans, aus de presa, reclams de perdiu, 
furons o altres animals, el comís serà substituït per a l'abonament d'una quantitat en 
paper de pagaments de l'Estat, que no podrà ser superior a 1.000 ptes. per animal, i la 
matriu del dit paper de pagaments, s'unirà a la denúncia. Quan es tracti d'animals la 
possessió dels quals no requereixi un permís especial, el denunciant ho deixarà 
dipositat en poder del suposat infractor mitjançant rebut que estendrà a l'efecte i unirà 
a la denúncia. 
 
6. Quan es tracti d'animals de perillós o delicat maneig, que no hi hagués facilitat de 
dipositar, l'agent invitarà el suposat infractor a constituir-se en dipositari, prèvia firma 
d'un rebut. Cas de negar-se al dipòsit es procedirà al sacrifici dels animals, donant-
se'ls a continuació la consideració de caça morta. 
 
Article 304è. 
1. a) Els agents procediran a retirar les armes, als suposats infractors, només en 
aquells casos en què hagin estat usades per cometre la infracció. 
 
b) de l'arma retirada es donarà rebut detallada la seua classe marca i número, així 
com el post de la Guàrdia Civil on hagi de ser dipositada, la qual cosa es farà dins de 
les quaranta-vuit hores següents a la de la denúncia. 
 
c) La negativa a entregar alarma, quan el caçador sigui requerit per a això, podrà ser 
denuncia davant l'autoritat judicial com a constitutiva del delit previst a l'article 237 del 
Codi Penal. 
 
2. a) Les armes retirades seran retornades gratuïtament quan la sentència sigui 
absolutòria o s'acordi el sobreseïment o arxiu de l'expedient. 
 
b) També seran retornades les armes, tota vegada que sigui ferma la sentència i 
l'infractor hagi abonat l'import de la multa corresponent. 
 
3. Les armes decomissades i no rescatades se'ls donarà la destinació establerta a 
l'article 48 del Codi Penal. 
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Article 305è. 
Tot assumpte no inclòs en aquest Capítol amb providència definida en aquestes 
ordenances de Policia Rural, es regirà per les disposicions vigents i les que es dictin 
en el successiu i especialment en el que concerneix a la caça per la Llei de Caça de 4 
d'abril de 1970 (BOE de 6 d'abril) i el Decret del Reglament de Caça de 25 de març de 
1971 BOE del 30 i 31 de març). 
 
Article final 
A més de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, l'Alcalde podrà dictar el 
bans de bon govern per a la correcció de faltes o abusos no compresos en elles, i 
sempre en concordança exigeix ser ratificat pel Ple de la Corporació. 
 
                          DISPOSICIONS FINALS 
 
PRIMERA. Les presents ordenances entraran en vigor, de conformitat al paràgraf 2 de 
l'article 7è. del Reglament de serveis de les Corporacions Locals, a partir dels vint dies 
al de la seua aprovació definitiva. 
 
SEGONA. Sense perjudici de les mesures sancionadores disposades en aquestes 
ordenances en aquells supòsits en aquestes regulats, podrà l'autoritat municipal 
imposar multes als infractors en la quantia prevista a l'article 111 de la Llei de Règim 
Local, reformat pel Decret Llei núm. 11/79 de 20 de juliol, sobre mesures urgents de 
finançament a les Corporacions Locals en la seua Disposició sobre Règim del Sòl i 
Ordenació urbana, aprovat per Decret 1346/1976, de 9 d'abril o les altres disposicions 
aplicable segons l'índole de la infracció. 
 
TERCERA. A les resolucions i sancions que corresponen a l'Autoritat municipal es 
podrà escoltar la corporació municipal i el Consell Municipal de Sanitat, abans de 
resoldre. 
 
QUARTA. Han d'entendre's complementàries i subsidiàries d'aquestes ordenances, 
les Normes Generals d'Edificació del Pla General d'Ordenació de la Província. 
 
Les present ordenances consten de tres-cents cinc articles, un article final i quatre 
disposicions finals, foren aprovades per la Corporació municipal en sessió ordinària 
celebrada el dia 16 de febrer de mil nou-cents vuitanta-dos. 
 

Registre de publicacions 
Descripció Data Ple Data BOIB Núm. BOIB 
Text inicial 16/02/1982 17/04/1982 18.023 2.829 
Mod. 30/06/1983 02/08/1983 18.251 8.068 
Mod. 17/12/1986 07/02/1987  1.060 
Mod. 27/04/1989 15/06/1989 73  
Mod. 02/11/1989 14/12/1989 154 21583 
Mod. 04/06/1992 11/07/1992 83 14047 

Nota Legal 
El text consolidat presenta, en un únic redactat, l’ordenança amb les seves posteriors 
modificacions i correccions per facilitar la lectura i comprensió. A causa del fet que les 
modificacions, o correccions, més recents poden trigar un temps a incorporar-se al text 
consolidat, advertim que l’únic text oficial és el publicat al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i que es pot consultar en la web http://www.caib.es/boib/index.do 
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