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ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLENO/2021/5 El ple 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 27 de mayo de 2021 

Duración Desde las 19:34 hasta las 21:39 horas 

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por Héctor Ramos Portolés 

Secretario Joaquín Valls Calero 

  

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

Nombre y Apellidos Asiste 

Antonio Galvez Luque SÍ 

Elena Isabel Vaquer Rubio SÍ 

Elizabeth Roman Belaire SÍ 

Héctor Ramos Portolés SÍ 
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Javier Ignacio Ramos Alfonso SÍ 

Josep Cristia Linares Vayo SÍ 

José Manuel Esteve Portolés SÍ 

Juan Carlos Gascon Pauner SÍ 

Maria Consuelo Vilarrocha Pallarés SÍ 

María Lidón Sobrino Tellols SÍ 

Pablo Anton Barrera SÍ 

Paloma Vicent Balaguer SÍ 

Priscila Pauner Meseguer SÍ 

Ruben Llorens Esteve SÍ 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

A) PARTE RESOLUTIVA 

  

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión de fecha 29 abril 2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

A continuación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pone a disposición de todos 

los miembros del Pleno el borrador del acta citada. No habiendo observación alguna al 

borrador del acta se considera legalmente aprobada. 

  

2. Expediente 1109/2021. E.M.C. 16/2021 CRÉDITO EXTRAORDINARIO CAMÍ DE 

LES MALLADES-PERXETS 
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Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos nº. 16/2021 del 

Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinario, en los términos previstos en 

la memoria explicativa, que cuanta con expediente favorable de intervención. 

El Concejal Linares explica el motivo de la modificación, aclara que se va revertir el importe 

abonado por una indemnización. Expone el plano de caminos rurales y las actuaciones 

realizadas y proyectadas. 

El Concejal Gascón agradece el trabajo y está a favor de la modificación. 

El Concejal Esteve, se muestra a favor, aunque hubiera preferido que toda la explicación se 

diera en la Comisión Informativa. El Concejal Linares comenta las diferentes ayudas recibidas 

de la GVA y de la Diputación para el arreglo de caminos. El Concejal Esteve recuerda que el 

camino mallaes falta por arreglar.  

Tras el debate del asunto por los presentes, por unanimidad de los presentes, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 16/2021 del 

Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

 DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

REPARACIÓN CAMÍ 

MALLADES-PERXETS 
1532-21002 7.470,37 € 

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS 

 DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

INDEMNIZACIONES POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS 
39903 7.470,37 € 

Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas. 
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3. Expediente 766/2021.ORDENANZA REGULADORA SUBVENCIÓN NÚCLEO 

HISTÓRICO TRADICIONAL 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

De conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, se plantea por parte de la 

Alcaldía tratar el asunto de referencia, por unanimidad de los presentes se decide tratar el asunto. 

Visto que en fecha 18 de mayo de 2021, se ha emitido informe en relación con el procedimiento y 

la Legislación aplicable para la aprobación de la Ordenanza específica para la concesión de 

ayudas para la rehabilitación de fachadas y cubiertas del núcleo histórico tradicional, inmuebles 

catalogados y otros inmuebles. 

Considerando dicho informe, visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del 

portal web de este Ayuntamiento que finalizaba el día 17 de mayo de 2021 en el que no se nose 

han presentado alegaciones, sugerencias o aportaciones según certificado de Secretaría de fecha 

18 de mayo de 2021. 

En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

El Concejal Linares explica el asunto. El Concejal Ramos está a favor de la propuesta. 

El Concejal Gascón también se muestra a favor y agradece el trabajo realizado a la Concejala 

Pauner, Linares y Técnicos. 

El Concejal Esteve, comenta que se le han aclarado unas dudas y ya están a favor de la medida. 

Felicita el trabajo realizado. 

El Concejal Linares agradece el apoyo recibido. 

Tras la deliberación del asunto por los presentes, por unanimidad de los asistentes, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza específica para la concesión de ayudas para la 

rehabilitación de fachadas y cubiertas del núcleo histórico tradicional, inmuebles catalogados y 

otros inmuebles, que se adjunta a este acuerdo como Anexo I. 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 

Acuerdo expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento [http://borriol.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 

entidades. 

TERCERO. Recabar, en su caso, directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
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reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 

legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

CUARTO. Facultar a ALCALDE-PRESIDENTE para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

ANEXO I 

ORDENANÇA ESPECÍFICA BASES REGULADORES D'AJUDES PER A 

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES DEL CENTRE HISTÒRIC PROTEGIT 

DE BORRIOL, INMOBLES CATALOGATS I D’ALTRES IMMOBLES 

TRADICIONALS. 

1. OBJECTE 

És objecte de les presents bases la regulació, en règim de lliure concurrència, de les ajudes 

econòmiques que l'Ajuntament de Borriol puga atorgar a través de la Regidoria de Patrimoni amb 

la finalitat de fomentar la rehabilitació de façanes i cobertes en immobles del Centre Històric 

Protegit (CHP) i en altres immobles tradicionals segons l’annex I. Aquestes ajudes tindran la 

forma de subvencions a fons perdut. 

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les ajudes regulades en les presents bases aniran destinades a finançar les despeses de 

rehabilitació i pintura de façanes i cobertes (inclosa la fusteria, serralleria i instal·lacions) de 

cases particulars situades en CHP i en altres immobles tradicionals de Borriol, sempre que 

aquestes actuacions s'executen conforme a les ordenances particulars de les zones d'ordenació 

urbanística en sòl urbà i apliquen els criteris de restauració contemplats en el Catàleg de 

Proteccions de Borriol, secció de patrimoni cultural. 

Serà condició indispensable que les cases i edificis, objecte d'aquestes ajudes, estiguen situades 

dins dels límits del Centre Històric de Borriol, a excepció dels immobles recollits en l’Annex I i 

que les obres s'ajusten a les condicions establides en l'Annex II de les presents bases. 

3. REQUISITS OBJECTIUS I BENEFICIARIS DE LES AJUDES 

Podran ser objecte de subvenció les rehabilitacions que tinguen la sol·licitud de llicència d'obres 

posterior a l´1 de gener. Únicament s'admetrà una sol·licitud de subvenció per immoble cadastral. 

També es podrà sol·licitar per part d’aquelles rehabilitacions obligades per l'Ajuntament 

mitjançant una ordre d'execució, independentment de la data de la sol·licitud de la llicència 

d'obres. 

Podran ser beneficiaris de les ajudes: 

a) El propietari o propietaris de l'habitatge o de l'edifici, usuari o no d'aquest. 

b) L'arrendatari, usufructuari o resident autoritzat de l'habitatge, comptant amb l'autorització 

escrita del propietari. 

4. PRESSUPOST PROTEGIBLE 

Es considerarà pressupost protegible, als efectes previstos en les presents Bases, el cost real de 

les obres, que es determinarà per la suma dels següents factors: 
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- Preu d'execució de les rehabilitacions (sense IVA), justificat mitjançant pressupost emés per 

l'empresa que les vaja a executar. 

- Treballs de retirada d'elements impropis en Centre Històric Protegit (CHP) i immobles 

tradicionals d’acord amb l’Annex I, en el seu cas. 

No es considerarà com a pressupost, a aquest efecte, l'Impost sobre el Valor Afegit ni l'import 

corresponent a l'I.C.I.O. 

El pressupost de l'actuació haurà de desglossar-se per partides amb preus unitaris, i amb el detall 

necessari per a adequar-se als paràmetres establits en aquestes Bases, i que permeten a aquest 

Ajuntament realitzar els càlculs necessaris per a establir el pressupost protegible de la 

conservació i rehabilitació de l'edifici o habitatge. 

En el cas de que l’inmoble no dispose del Informe d’avaluació de l’edifici el cost de la seua 

redacció es considerarà també pressupost protegible. 

5. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 

Les subvencions seran concedides d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 

objectivitat, igualtat i no discriminació, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

La totalitat de la subvenció es distribuirà en funció de la puntuació obtinguda 

La quantia màxima que es podrà subvencionar per cada sol·licitud serà de 1.000 euros, sempre i 

quan no supere el total del pressupost de l’obra. En cas d’existir excedents en la partida, el 

tribunal podrà acordar repartir-los equitativament entre totes les peticions presentades i aquesta 

aportació veure’s incrementada. En qualsevol dels casos, aquesta aportació no superarà mai els 

1.200 euros per sol·licitud ni serà inferior a 500 euros. 

6. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA I PRIORITZACIÓ 

1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec a l'Aplicació 

Pressupostària corresponent i d’acord a la disponibilitat pressupostària. 

2. Aquesta quantitat prevista podrà ser incrementada mitjançant acord administratiu de la Junta de 

Govern. Tot això fins a un import màxim de disponibilitat de la partida en el moment de l'adopció 

de l'acord; per a això serà necessària l'emissió del corresponent certificat d'existència de crèdit 

previ a l'adopció de l'acord d'increment per import total màxim d'ajudes. 

7. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Les sol·licituds que complisquen amb els requisits seran valorades i puntuades segons els criteris 

que a continuació s’indiquen, amb un màxim de 15 punts, i seran els següents: 

a) Índex de protecció (fins a 5 punts com a màxim). Sols es tindrà en compte la major puntuació 

obtinguda en aquest apartat. S’establirà una puntuació d’acord amb el nivell de protecció dels 

immobles, a raó de: 

-Immobles declarats BIC (Bé d’Interés Cultural) o BRL (Bé de Rellevància Local): 5 punts 

-Immobles declarats BC/BI (Béns Catalogats/Béns Inventariats): 4 punts 

-Immobles situats en el NHT:    3 punts 
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-Immobles situats en la resta del CHP: 2 punts 

-Resta d’immobles tradicionals situats fora del CHP:     1 punt 

b) Desenvolupament de l'actuació proposada (fins a 5 punts com a màxim). Es prioritzarà que la 

restauració plantejada siga finalista en la mesura d’allò possible i es valorarà: 

-En el cas d'una edificació nova, que seguisca els paràmetres d'edificació de la casa tradicional 

borriolenca, definits en el Catàleg de Proteccions de Borriol. 

-Si es tracta d'edificacions ja consolidades amb elements impropis, que elimine els anacronismes 

per a recuperar l'aspecte original de la casa tradicional borriolenca. 

-Si es tracta de cases que ja respecten la tipologia tradicional, que millore o restaure qualsevol 

dels elements que recuperen la fesomia històrica de l'immoble. 

c) Qualitat de la proposta (fins a 5 punts com a màxim). Es valorarà: 

-Que la proposta realitzada s’harmonitze amb el carrer i el barri on està emplaçada. 

-La recuperació de l’estructura i buits originals de les façanes. 

-L'experiència de l'empresa constructora o de l'equip redactor del projecte en restauració de 

patrimoni arquitectònic. 

-Altres plantejaments de millora de la proposta presentada. 

8. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 

Les activitats subvencionables tindran en compte que: 

a) Les façanes, amb la intenció d’evitar distorsions en els carrers del centre històric, hauran de 

respectar les normes d’integració paisatgística i es podran presentar propostes que milloren, 

integren, rehabiliten o eliminen els elements impropis. Podran ser actuacions que actuen sobre 

cablejats i instal·lacions elèctriques o de telefonia, comptadors de llum i d’aigua, antenes, 

aparells d’aire condicionat, aplacats ceràmics i de pedra, marcs no permesos, canals de plàstic o 

PVC, pedra o ceràmica vista, entre d’altres. 

b) Per pintar les façanes  s'emprarà, en general, el color blanc mat, i es podran autoritzar colors en 

ocres clars igualment mats, o gradació de grisos clars, sempre que es justifique la seua integració 

en l'entorn. Els materials d’acabat dels murs de la façana podran ser morters monocapa o enlluïts 

tradicionals realitzats amb morter amb calç, amb textures llises no brillants i acabats definitius. 

Els arrebossats es podran fer amb morters tradicionals per a ser pintats, en els quals la pintura 

haurà de ser mat amb característiques semblants a les de la calç. Els emblanquinats, usaran la 

tècnica tradicional a mà o mecànicament amb lletada de calç i alum sobre murs de maçoneria. 

L’elecció del color dels buits ha d’oscil·lar entre els blaus cobalt, verds maragda o blavosos, 

colors terrosos i gradació de grisos. 

c) Les cobertes hauran de recuperar obligatòriament les tipologies originals, amb les bigues, els 

aïllants i les teules tradicionals, velles o envellides. Les solucions adoptades hauran de ser 

senzilles i en harmonia amb el voltant, evitant al màxim els fraccionaments excessius, així com 

els porxes, a excepció de les golfes o cambres tradicionals. Estaran prohibits els materials 

diferents als ceràmics, com les planxes de xapa metàl·lica, fibrociment, bigues prefabricades de 
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formigó o pissarra, així com també les teules d’aspecte nou o sense patina superficial envellida i 

les teules planes o mixtes. No es permetrà baix cap concepte els aïllants de poliuretà, ni tampoc 

les baranes i ampits únicament d’obra. 

d) No se subvencionarà la redacció del informe d’avaluació de l’edifici de manera aïllada a 

l’execució de les obres. 

e) No se subvencionaran actuacions de millora en miradors, terrasses, balcons correguts d’obra 

nova, retranquejos de qualsevol tipus, baix balcons amb peces serigrafiades d’aspecte industrial, 

ús del formigó, tancament amb enreixats metàl·lics o prefabricats, canalons i baixants de plàstic o 

de PVC, sòcols de ceràmica i rajoles vista, així com qualsevol aplacat amb lloses de pedra i altres 

actuacions que, d’acord amb el Catàleg de Proteccions, no es consideren pròpies de l’arquitectura 

tradicional borriolenca. 

9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES. 

Les persones físiques o jurídiques beneficiàries d'aquestes ajudes estaran obligades a: 

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament, i a les de control financer que 

corresponen a la Intervenció d'aquest. 

b) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat. 

c) Comunicar a l'Ajuntament la modificació de qualsevol circumstància tant objectiva com 

subjectiva que haguera sigut tinguda en compte per a la concessió de la subvenció. 

d) Acreditar, amb anterioritat al cobrament de la subvenció, el compliment de les seues 

obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 

e) Realitzar la intervenció en l'habitatge o edifici o en la seua façana i/o coberta com s'especifica 

en l'informe del tècnic municipal que es facilitarà al costat de la resolució de concessió de la 

subvenció. 

f) Facilitar quanta informació/documentació complementària es considere necessària per a la 

comprensió i avaluació de la sol·licitud d'ajuda. 

g) Disposar de totes les autoritzacions municipals i/o haver presentat davant l'Ajuntament tota la 

documentació que exigeix la normativa vigent relacionada amb l'obra i/o activitat. 

h) En cas de variacions en el pressupost de l'obra executada respecte a la prevista en la 

sol·licitud, si s'ha executat més obra de la prevista, l'import de la subvenció no variarà. 

En el cas que s'execute menys obra de la prevista, sempre que no s'aconseguisca el mínim 

pressupost protegible que suposa el màxim de subvenció, l'import d'aquesta es minorarà de 

manera proporcional a l'obra realment executada referida a aqueix mínim pressupost protegible. 

10. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS O AJUDES 

Les ajudes previstes en les presents bases seran compatibles amb qualssevol altres subvencions 

que puguen atorgar altres institucions públiques o privades amb el mateix objecte i finalitat, 

sempre que el total percebut conjuntament no supere el 100% del total dels conceptes 

subvencionats. 

11. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA 
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1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases hauran de presentar-

se telemàticament en imprés normalitzat, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria 

en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Serà aplicable el que es preveu en l'article 16.4 

de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. En la sol·licitud s'haurà d'establir un correu electrònic per a qualsevol comunicació 

relativa a la sol·licitud d'ajuda. 

2. Les sol·licituds de subvenció hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: 

a) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant 

legal, aportant: 

- Si és persona física, còpia del DNI. 

- Del representant legal s'haurà d'aportar còpia del DNI i dels poders actualitzats que acrediten la 

seua representació. 

b) Documentació que acredite la condició de beneficiari: còpia de l'escriptura de propietat o Nota 

Simple informativa del Registre de la Propietat, còpia del contracte de lloguer i autorització del 

propietari, si la sol·licitud la formulen els arrendataris o inquilins, i document que acredite la 

representació si s'actua per compte d'altri. 

c) Identificació de la sol·licitud presentada de llicència municipal, de la declaració responsable o 

comunicació prèvia presentada vinculades amb la subvenció sol·licitada. Per a conéixer el 

caràcter de l'obra i el tipus de permís necessari s'haurà de consultar al departament d'urbanisme 

de l'Ajuntament de Borriol. 

d) Imprés del pagament de les taxes de sol·licitud de llicència municipal, declaració responsable 

o comunicació prèvia i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sense 

perjudici de les bonificacions que corresponguen. 

e) Fotografies de la façana i/o coberta d'aquest, abans de la intervenció. 

f) Informe d’avaluació de l’edifici. Si es tracta d’un BIC o un BRL haurà de presentar-se també la 

sol·licitud d’actuació patrimonial efectuada a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

g) Pressupostos desglossats i detallats per partides i preus unitaris, signat pel tècnic director de 

l'obra o pel contractista. Si és necessari, i el departament d’urbanisme així els ho indica, haurà 

d'aportar-se projecte tècnic, en cas de requerir-ho la naturalesa de l'actuació. 

h) Acreditació que el sol·licitant de la subvenció es troba al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal o autorització 

expressa a l'Ajuntament perquè sol·licite els certificats en el seu nom (autorització que 

s'expressarà en la sol·licitud). 

i) Serà obligatòria la identificació i acreditació legal del professional encarregat de l'obra 

adjuntant el certificat del REA o l'alta de l'IAE, i l'últim rebut d'autònom abonat. 

j) Declaració jurada conjunta que engloba els següents termes a assenyalar en l'imprés de 

sol·licitud: 

- Declaració de conéixer i acceptar les bases de la present convocatòria d'ajudes. 
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- Declaració responsable de no trobar-se incurs en procediments de reintegrament o sancionadors 

de subvencions públiques. 

- Declaració expressa de no haver rebut ajudes per al mateix projecte objecte d'aquesta 

sol·licitud, fent constar si escau l'organisme o Administració afectats, la denominació de la 

convocatòria i l'import sol·licitat i concedit. 

k) Imprés de la fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada, seguint el model de 

l'Ajuntament. 

l) En el seu cas, document d'acceptació del residu que vaja a generar l'obra, signat per un gestor 

de residus acreditat. 

12. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de la convocatòria 

de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i serà el que diga la convocatòria. 

Aquelles sol·licituds presentades fora de termini seran inadmeses a tràmit, sense entrar en el fons 

de l'assumpte, mitjançant acord administratiu. 

13. ESMENA DE DEFICIÈNCIES 

1. Si les sol·licituds de subvenció no reuneixen els requisits exigits en les presents bases, o no 

s'acompanyara a la mateixa la documentació exigida, de conformitat amb el que es preveu en 

l'article 68.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, es requerirà als interessats perquè, en un termini de 10 dies, esmenen 

les faltes o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se'ls 

tindrà per desistits de la seua petició, arxivant-se sense més tràmits, amb els efectes previstos en 

l'article 21.1 del mateix text legal. 

2. En el cas que la falta d'esmena afecte la sol·licitud inicial de subvenció, l'interessat podrà 

desistir expressament d'aquesta; en cas contrari, aquesta falta d'esmena en els terminis 

corresponents donarà lloc a l'adopció per la Junta de Govern local d'una declaració de prescripció 

i arxivament de l'expedient. 

3. En cas que la falta d'esmena afecte el contingut de la sol·licitud de justificació, transcorregut el 

termini atorgat en el primer paràgraf del present punt sense aportació de la documentació es 

remetrà a l'interessat un tràmit d'audiència previ a l'anul·lació i exigència de reintegrament de la 

subvenció, en els termes del punt 16 de les presents bases. En cap cas s'admetrà, via esmena, 

documentació acreditativa de les transferències bancàries del peticionari als constructors 

realitzades fora del termini per a justificar. 

14. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ 

1. El procediment ordinari per a la concessió de la subvenció es tramitarà en règim de lliure 

concurrència. Correspondrà al Servei d’Urbanisme, o al Servei que diga la convocatòria la 

tramitació de l'expedient, la valoració de les obres plantejades i la proposta de resolució tècnica 

de conformitat amb aquestes bases. 

2. Quan siga necessari i el departament d’Urbanisme requerisca, s’haurà d’incorporar un informe 

de l'arqueòloga municipal. 
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3.- Tramitades les sol.licituts la proposta de resolució tècnica deurà ser estudiada i valorada per 

una comissió de valoració integrada per  l'equip tècnic municipal i les regidories d'Urbanisme i 

Patrimoni que emetrà informe. 

4. Després de l'aprovació de les propostes de resolució per la Junta de Govern local es procedirà 

a la notificació als beneficiaris i la publicació de l'acord en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de 

Borriol, en el Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Borriol, en el Butlletí Oficial de la 

Província i en la Base de dades nacional de subvencions, en el seu cas. 

15. TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT 

1. El termini de resolució i notificació serà com a màxim d’un mes a partir del moment en el qual 

tota la documentació requerida per al desenvolupament de l'expedient estiga entregada en 

l'oficina responsable d'aquest. 

2. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitimarà als interessats 

per a entendre desistida, per silenci administratiu, la seua sol·licitud de concessió de la 

subvenció. 

3. La resolució del procediment s'haurà de notificar als interessats, d'acord amb el que es preveu 

en els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques. 

4. L'Ajuntament de Borriol donarà publicitat a les subvencions concedides per aquest, en els 

termes establits en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

16. ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 

La forma de pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte 

indicat en la fitxa de manteniment de tercers, d'una sola vegada i després de l'aportació de tota la 

documentació preceptiva en les presents bases, després del corresponent acord administratiu i 

després de la justificació de la finalització de les obres. 

17. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. JUSTIFICACIÓ 

1. Els beneficiaris de les ajudes hauran de fer els treballs i obres aprovats en els terminis 

estipulats en l'acord d'atorgament de la llicència o procediment equivalent d'obra i/o activitat. 

Els beneficiaris d'aquestes línies de subvenció hauran de presentar la documentació que acredite 

la finalització de les obres, sent la data límit per a justificar el que diga la convocatòria, entenent-

se com desestimat el total de la subvenció concedida en cas contrari. 

Les despeses i ingressos acreditats hauran d'ajustar-se als pressupostats inicialment i que van 

servir de base per a quantificar la subvenció concedida. Hauran d'acompanyar-se els documents 

que acrediten fefaentment les despeses per import igual o superior al pressupost protegible 

aprovat en el seu moment; de no ser així, l'ajuda serà minorada en la quantia que procedisca. 

Per a la justificació de la subvenció, s'haurà de presentar: 

a) Fotografies de l'habitatge o edifici residencial en les zones en les quals s'ha realitzat l'actuació i 

amb el resultat d'aquesta. 

b) Factures originals que acrediten l'aplicació dels fons percebuts. 
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No s'acceptaran justificants consistents en pagaments en mà al comptat, ni talons bancaris. 

Les factures hauran de complir amb els requisits establits en l'RD 1496/2003, de 28 de novembre. 

Així mateix, hauran de reunir els següents requisits: 

1. Ser originals 

2. Estar datades i pagades dins del període establit per a la justificació, sense que puga admetre's, 

via esmena, el seu pagament més enllà del termini establit per a justificar. 

3. Contindre el document d'identificació fiscal del perceptor. 

4. Ajustar-se al pressupost presentat en formular la sol·licitud o, en el seu cas, en la reformulació 

d'aquesta. S'acreditarà per part del beneficiari que la totalitat de les factures han sigut pagades. 

c) Declaració de l'interessat sobre l'obtenció d'altres subvencions, quan així fóra (document annex 

facilitat per l'interessat). 

d) Certificats d'estar al corrent de pagaments enfront de l'Agència Tributària, la Seguretat Social i 

la Hisenda Local, llevat que s'haja autoritzat l'Ajuntament perquè ho faça en el seu nom. 

2. L'Ajuntament es reserva el dret a realitzar quantes comprovacions crega necessàries per a 

l'adequat seguiment i control de les activitats subvencionades. 

18. REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 

1. Són causes de reintegrament: 

a) L'incompliment del termini d'execució de les obres per causes imputables al beneficiari. 

b) La resistència, negativa o obstrucció a les inspeccions, inclosa l'entrada en el domicili, que 

puguen ordenar-se per a comprovar el compliment dels requisits i condicions relatius a la 

subvenció atorgada. 

c) La falsedat de les dades presentades. 

d) No aportar en model normalitzat la justificació de la subvenció, o la seua aportació fora de 

termini o ometent la documentació fotogràfica o algun dels documents que exigeixen les presents 

bases per a justificar l'aplicació dels fons rebuts. 

e) La no correspondència entre les obres descrites en la sol·licitud i les realment executades. 

f) La realització d'obres per davall del llindar mínim necessari per a obtindre subvenció. 

g) La ineficàcia, revocació o anul·lació, per causa imputable a l'interessat, de les autoritzacions o 

documents preceptius vinculats a l'obra o activitat adjunta a la subvenció. 

2. L'incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions, obligacions i de la resta 

de circumstàncies que donen lloc a la concessió de la subvenció, donarà lloc a l'atorgament d'una 

audiència prèvia a l'interessat amb caràcter previ, en el seu cas, a l'eventual anul·lació per la Junta 

de Govern local de la subvenció concedida, amb l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes. 

3. La justificació parcial de l'ajuda concedida significarà la no acceptació d'aquesta justificació i 

el reintegrament de la quantitat percebuda, en el seu cas. 

4. En qualsevol cas serà aplicable el que es disposa en el títol II, del reintegrament de 
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subvencions, el títol III, del control financer de subvencions i el títol IV, infraccions i sancions 

administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

19. FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA 

Els actes de resolució de la subvenció esgoten la via administrativa. D'acord amb el que disposen 

els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, podrà interposar-se recurs potestatiu de 

reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut d'aquest Ajuntament, en el terme 

d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Castelló dins del termini de 

dos mesos comptats des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació. 

20. DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR. 

Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Castelló. 

ANNEX I. LLISTAT D’IMMOBLES DEL CENTRE HISTÒRIC PROTEGIT DE 

BORRIOL, LLISTAT DE BÉNS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS 

SITUATS FORA DEL CHP I LLISTAT D’IMMOBLES TRADICIONALS NO 

CATALOGATS SITUATS FORA DEL CHP QUE PODEN SOL·LICITAR LA 

SUBVENCIÓ. 

-LLISTAT DE CARRERS AMB TOTS ELS IMMOBLES INCLOSOS EN EL CHP* 

Alforges, Atzavara, Balma (la), Fondo, Hereu, Hospital, Major, Mesó, Miramar, Moreres, 

Moreria, Palau, Parres, Plaça del Pou, Primera Serrada, Rajolar, Rapa, Raval, Remolins, Segona 

Serrada, Tercera Serrada, Ximén Pérez d’Arenós. 

-LLISTAT DE CARRERS AMB PART DELS IMMOBLES INCLOSOS EN EL CHP* 

Calvari (Inclosos tots els immobles parells i inclosos els imparells de l'1 al 11), Colom (inclosos 

tots els immobles imparells i els números 6, 20, 38 i 44), Molí d’Oli (entorn BRL del Molí, 

inclou els immobles imparells del 3 al 29, i els números 14, 22, 33 i 35.), Plaça de la Font 

(Inclosos els números 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 i 26), Plaça de la Torre 

(inclòs el número 5), Sant Vicent (Inclosos tots els immobles parells des del 2 fins al 74 i tots els 

immobles imparells des de l’1 fins al 93). 

*Equivalència amb l'anterior llista de carrers: Hospital (part de Sanchis Guarner), Molí de l’Oli 

(Germán García), Rajolar (Virgilio Oñate Gil i Rajolar de Baix), Raval (Doctor Portolés). 

-LLISTAT DE BÉNS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS SITUATS FORA 

DEL CHP I QUE PODEN SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ. 

Ermita de sant Vicent, ermita del Calvari, vil·la sant Josep, l’Alqueria, Mas de Jaume, Mas de 

Tàfol, Mas de l’Hereu, Mas de la Penya, Mas de Quiposa, Mas de Clarà, Mas de Sant Vicent, 

Mas de Sopes, el Molí, el Molí de la Torreta, corrals i cases de pedra incloses en el Catàleg de 

Proteccions de Borriol. 

-LLISTAT D’IMMOBLES TRADICIONALS NO CATALOGATS SITUATS FORA DEL CHP I 

QUE PODEN SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ. 
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Avinguda Saragossa 17, 18, 22, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 

65, 84, 88, 90, 92, 97, 99, 103, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 124, 125, 126, 128. Sanchis Guarner 

3 i 7. Sant Vicent 95, 97 i 101. 

ANNEX II: NORMES SOBRE LES FAÇANES EN LES OBRES REHABILITACIÓ I 

PINTURADE FAÇANES I COBERTES EN EDIFICIS I LOCALS EN CENTRE 

HISTÒRIC PROTEGIT I RESTA D’IMMOBLES TRADICIONALS. 

S'aplicaran els criteris recollits en el Catàleg de Proteccions, secció de Patrimoni Cultural, de 

Borriol. Es tindran en compte, per a aquesta línia de subvenció, les següents regles sobre les 

façanes: 

- Totes les façanes tindran el mateix nivell d'acabat, no podent deixar-se tractaments provisionals. 

- Materials: Queda expressament prohibit la utilització de materials que forcen el sentit 

constructiu o falsegen la seua funció, així com els que s'empren en imitació d'uns altres (taulells i 

aplacats de pedra). 

- Textures: S'empraran preferentment textures llises amb acabats per a ser pintats o 

emblanquinats amb calç, llevat que originàriament l'edifici o elements posseïra un altre 

tractament no considerat en les Ordenances Gràfiques com a element “impropi”. Queden 

prohibits, en qualsevol cas, els morters rugosos, els anomenats acabats “rústics”, taulells, els 

passats juntes falsos o accentuats, etc. 

- Colors: Per pintar les façanes  s'emprarà, en general, el color blanc mat, podent-se autoritzar 

colors en ocres clars igualment mats, o gradació de grisos clars, sempre que es justifique la seua 

integració en l'entorn. 

- Fusteria: Les fusteries de tots els buits seran preferentment de fusta, amb acabats, per a ser 

pintades o envernissades en tons foscos o neutres. 

- S'evitarà el vidre acolorit, fumat, d'espill, etc., havent-se d'emprar, preferentment, el de tipus 

transparent i llis. 

- Serralleria: en balcons les baranes seran necessàriament de serralleria metàl·lica, tipus forja, 

amb barrots verticals llisos, quadrats o redons en negre i sense adorns. En finestres no s'admeten, 

en general, elements de serralleria. Es podran autoritzar serralleries per a la protecció de finestres 

en planta baixa, sempre que es cobrisca la totalitat del buit. 

- Els elements singulars actualment existents, com a plaques, retaules, fornícules, capelles, etc., 

han sigut inclosos en el Catàleg de Proteccions i consegüentment són objectes de protecció i 

especial conservació i manteniment. 

- Queda terminantment prohibida la instal·lació de persianers, caixers, tendals i elements 

similars, amb l'excepció d'estenedors, que podran utilitzar-se en edificacions amb Protecció 

Integral, sempre que es realitzen amb perfils metàl·lics lleugers col·locats sobre la barana del 

balcó. 

 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES DEL CENTRE 
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HISTÒRIC PROTEGIT DE BORRIOL I D’ALTRES IMMOBLES TRADICIONALS 

  

  

DADES PERSONALS 

  

  

Dades de la persona interessada 

  

Nom i cognoms o Raó Social: NIF/CIF 

    

  

Adreça a efectes de notificació: Localitat Codi postal 

      

  

Telèfon: Correu electrònic: 

    

  

  

DADES DE L’ACTUACIÓ 

  

Descripció: 

  

  

  

  

Adreça: Catalogat: 

    Sí   No   

            

  

  

Referencia cadastral: 
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ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER L’ADMINISTRACIÓ 

  

☐ No s'ha sol·licitat o obtingut cap ajuda. 

☐ Sí ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: 

Organisme: 

Convocatòria: 

Import sol·licitat (€): 

Concedit (€): 

☐ Si  ☐ No 

  

AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PERSONALS 

  

☐ Esta sol·licitud autoritza a l'Ajuntament a què requerisca telemàticament les dades relatives al compliment 

d'obligacions enfront de l'Agència Tributària, la Hisenda Local i a la Seguretat Social. Si el sol·licitant denega 

l'autorització a l'Ajuntament, haurà d'aportar la documentació acreditativa. 

  

  

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

  

☐ Declara conéixer i acceptar les bases de la convocatòria. 

☐ Declara no trobar-se incurs/a en procediments de reintegrament o sancionadors de subvencions 

públiques. 

☐ Declara que totes les dades que figuren en esta sol·licitud són certs i es compromet a destinar 

l'import de l'ajuda de la subvenció a la finalitat indicada.  

  

  

DOCUMENTS QUE ADJUNTE 

  

S’haurà de presentar còpia dels següents documents, que serà compulsada: 

☐ DNI de la persona propietària. En cas de no ser la propietària, s’haurà d'aportar còpia del DNI i dels poders 

actualitzats que acrediten la seua representació. 

☐ Documentació que acredite la propietat (escriptura de propietat o contracte del lloguer i autorització de la persona 

propietària, si la sol·licitud la formulen les persones arrendatàries i document que acredite la representació si s’actua 

per compte d’altre). 

☐ Sol·licitud presentada de Llicència Municipal d’Edificació / Declaració Responsable / Comunicació Prèvia. 
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☐ Justificant de l'ingrés del pagament de la taxa de sol·licitud de Llicència Municipal d’Edificació/Declaració 

Responsable/Comunicació Prèvia, i de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, en el seu cas. 

☐ Informe d’avaluació de l’edifici firmat. Si es tracta d’un BIC o un BRL haurà de presentar-se també la sol·licitud 

d’actuació patrimonial efectuada a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

☐ Fotografies en color d’aquelles zones de l’edifici on es vaja a actuar, abans de la intervenció. 

☐ Pressupostos desglossats i detallats per partides i preus unitaris, firmats pel tècnic director de l´obra o pel 

contractista. Si és necessari, haurà d´aportar-se projecte tècnic, en el cas de requerir-ho la naturalesa de l´actuació. 

☐ Acreditació que el sol·licitant de la subvenció es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, 

davant la Seguretat Social i la Hisenda Municipal. 

☐ Identificació i acreditació legal del professional (certificat del REA si té treballadors en plantilla o alta d’autònoms i 

justificant del pagament de l’últim rebut). 

☐ Full de manteniment de tercers. 

☐ Si escau, document, d’acceptació del residu que vaja a generar l’obra, firmat per un gestor de residus acreditat, que 

s’assumisca el tractament dels residus generats durant l´obra. 

  

  

Signatura i segell (si escau) 

  

  

Borriol, de/ d' de 2021 

  

4. Expediente 923/2019. ADHESION AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL 

TERRITORIO 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 9, En contra: 4, Abstenciones: 0, Ausentes: 0 

Vista la comunicación remitida por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad en fecha 11 de mayo de 2021 (r.e. 1182) y el procedimiento de tramitación telemática 

21702 TECG-Remisión de documentación relativa al acuerdo plenario de adhesión a la Agencia 

Valenciana de Protección del Territorio 

(https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21702). 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de julio de 2019, y a requerimiento de la 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ya se manifestó la voluntad 

inicial de adherirse al borrador de convenio interadministrativo de asunción de competencias 

municipales de disciplina urbanística por parte de la Agencia Valenciana de Protección del 

Territorio. 

La adhesión a la Agencia, de acuerdo con la disposición adicional decimotercera introducida por 
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la Ley 1/2019 de 5 de febrero, se establecía mediante convenio marco. La modificación de la 

disposición adicional decimotercera por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre elimina el convenio 

marco y lo sustituye por un acuerdo de adhesión del pleno municipal adoptado por mayoría 

absoluta. 

En el DOCV n.º 9070 de fecha 27 de abril de 2021 se publica el Decreto 52/2021, de 9 de abril, 

del Consell, de aprobación de los estatutos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, 

que en su anexo contiene el modelo de acuerdo de adhesión a la Agencia Valenciana de 

protección del Territorio. 

En fecha 11 de mayo de 2021 se remite comunicación por la Consellería de Política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad para la adhesión. 

En fecha 17 de mayo de 2021 se emite informe jurídico, el cual en sus fundamentos de derecho 

señala: 

 “PRIMERO.- La Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

5/2014, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP)mediante 

la incorporación de la disposición adicional decimotercera a esta ley, crea la Agencia 

Valenciana de Protección del Territorio. En su apartado primero establece que “Los municipios 

podrán delegar sus competencias propias en materia de disciplina urbanística sobre suelo no 

urbanizable a la Agencia, mediante la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento del acuerdo de 

adhesión a la Agencia” 

El objeto de la Agencia, de acuerdo con la norma primera del apartado 3 de la disposición 

adicional decimotercera es “ejercer las potestades administrativas de disciplina urbanística 

respecto de infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o 

protegido, en el territorio de los municipios que se adhieran mediante el acuerdo de adhesión. 

Ello incluye el ejercicio de las funciones de inspección, y el inicio, tramitación, resolución y 

ejecución de los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística, los procedimientos 

sancionadores urbanísticos y la impugnación de licencias municipales, presuntamente ilegales, 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a la competencia otorgada por la Ley 

5/2014, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP), en los 

artículos 244 y 268. Todo ello, sin perjuicio del ejercicio, por parte de la Agencia, de las 

competencias ordinarias en las materias reseñadas en este párrafo respecto de ilícitos 

cometidos en suelo no urbanizable perteneciente a municipios de la Comunitat Valenciana que 

no se adhieran a la Agencia, dentro de la regulación mencionada establecida en la LOTUP” 

El artículo 268 de la LOTUP, en su redacción original , vigente en la actualidad, ya establecía 

que: “1. El ejercicio de la potestad sancionadora regulada en esta ley corresponderá a la 

Generalitat, con el carácter de competencia propia en concurrencia con la municipal, cuando se 

trate de infracciones graves o muy graves cometidas en terrenos clasificados como suelo no 

urbanizable 

2. En los supuestos del apartado anterior, corresponderá también a la Generalitat, con el 

carácter de competencia propia en concurrencia con la municipal, el ejercicio de las potestades 

administrativas de protección de la legalidad urbanística.” 

Por tanto, en primera instancia era la Generalita la que debía ejercer las potestades en suelo no 
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urbanizable. 

En puridad no se trata de la delegación de una competencia propia del Ayuntamiento sino de la 

asunción en exclusiva de una competencia concurrente que ya era propia de la Generalitat. 

En informes previos emitidos ya se ha puesto de manifiesto por los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento la conveniencia, incluso necesidad, de trasladar los expedientes de disciplina 

urbanística que se pudieran tramitar sobre suelo no urbanizable a la Consellería Competente en 

materia de urbanismo. 

SEGUNDO.- El Decreto 52/2021, de 9 de abril, del Consell, de aprobación de los estatutos de 

la Agència Valenciana de Protecció del Territori en su anexo contiene el modelo de acuerdo de 

adhesión a la Agencia Valenciana de protección del Territorio. 

TERCERO.- En cuanto a la financiación de la Agencia, de acuerdo con la clausula 

decimoséptima de la disposición adicional decimotercera de la LOTUP y artículo 28 Decreto 

52/2021, de 9 de abril, del Consell, de aprobación de los estatutos de la Agencia Valenciana de 

Protección del Territori, los recursos económicos de la Agencia Valenciana de Protección del 

Territorio son los siguientes: 

 a) Las transferencias consignadas en los presupuestos de la Generalitat para garantizar el 

funcionamiento de la Agencia. 

 b) Los rendimientos de su patrimonio. 

 c) Las multas coercitivas que se imponen en los procedimientos de restauración de la legalidad 

urbanística. 

 d) Las cuantías provenientes de las sanciones que se imponen en los procedimientos 

sancionadores urbanísticos. 

 e) Y los otros ingresos que pueda percibir de acuerdo con la legislación vigente. 

 2. El tratamiento de los ingresos de la Agencia deberá ser el siguiente: 

 a) Todos los ingresos tienen que ser considerados en el régimen presupuestario y tienen que 

quedar vinculados a la satisfacción de la correspondiente anualidad. 

 b) Los excedentes de los ingresos respecto de las necesidades de mantenimiento serán 

distribuidos de la manera siguiente: Un 50 % se mantendrá en la tesorería de la Agencia para 

hacer frente en los ejercicios siguientes a futuras demoliciones. Un 50 % se repartirá entre los 

municipios adheridos a la Agencia, en función del número de expedientes tramitados en cada 

uno de ellos. Este crédito tiene la consideración de patrimonio municipal del suelo y deberá 

destinarse a cualquier de las finalidades establecidas en la legislación urbanística. 

CUARTO.- De acuerdo con la letra b de la norma séptima del apartado 3 de La disposición 

adicional decimotercera de la LOTUP y artículo 6.b del Decreto 52/2021, de 9 de abril, del 

Consell, de aprobación de los estatutos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio el 

ayuntamiento deberá designar a una persona representante electa que es la responsable ante la 

Agencia de la correcta remisión de los documentos requeridos por esta, así como de la 

asistencia adecuada sobre el terreno para una ejecución eficaz de los expedientes tramitados. 

QUINTO.- De acuerdo con la letra g de la norma séptima del apartado 3 de la disposición 
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adicional decimotercera de la LOTUP y artículo 6.g del Decreto 52/2021, de 9 de abril, del 

Consell, de aprobación de los estatutos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio el 

Alcalde o Alcaldesa dictará un bando municipal en el cual se informe el vecindario de la 

adhesión a la Agencia y del objeto y las consecuencias de ello. 

SEXTO .- De acuerdo con la norma sexta apartado 1 de la disposición adicional decimotercera 

de la LOTUP, en relación con el artículo 22.p y q y 47.2.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local el órgano competente para la adhesión a la Agencia 

es el Pleno, requiriendo el acuerdo mayoría absoluta. 

De acuerdo con el artículo 3.3.c del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional la función de asesoramiento legal preceptivo de la Secretaría comprende 

entre otras: 

 c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija 

la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría 

cualificada 

SÉPTIMO.- De acuerdo con la disposición Transitoria decimocuarta de la LOTUP “1. La 

Agencia Valenciana de Protección del Territorio estará en pleno funcionamiento el 31 de 

diciembre del 2021. La Disposición transitoria del Decreto 52/2021, de 9 de abril, del Consell, 

de aprobación de los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori establece que 

“Primera. Asunción temporal de competencias 1. La dirección general competente en 

urbanismo continuará ejerciendo sus competencias de protección de la legalidad urbanística, 

hasta que la Presidencia del Consejo de Dirección acuerde la asunción efectiva de la potestad 

sancionadora y de restablecimiento de la legalidad urbanística. A partir de ese momento, la 

Agencia será la competente para tramitar, resolver y ejecutar los expedientes sancionadores y 

de protección de la legalidad urbanística incoados con anterioridad por la dirección general 

competente en urbanismo. 

2. Hasta que no esté nombrada la Dirección Gerencia, la competencia para la confirmación de 

los acuerdos de adhesión a que se refiere el artículo 17.1.j será asumida por la Presidencia del 

Consejo de Dirección. 

3. Los ayuntamientos que hayan adoptado el acuerdo de adhesión continuarán ejerciendo su 

competencia, en los términos del artículo 268 de la Ley 5/2014, hasta la fecha de publicación 

del acuerdo de adhesión. 

4. Corresponderá a la dirección general competente en urbanismo impulsar las actuaciones que 

sean necesarias para la efectiva puesta en marcha del organismo. Segunda. Expedientes 

incoados por los ayuntamientos antes del acuerdo de adhesión Los ayuntamientos que, con 

anterioridad a la fecha de publicación del acuerdo de adhesión, hubieron iniciado 

procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la legalidad urbanística, serán los 

competentes para su tramitación, resolución y ejecución.” 

Explica el asunto la Concejala Pauner.  

El Concejal Ramos se muestra en contra porque no está a favor de su aplicación de carácter 

retroactivo, ni tampoco con el reparto de los importes de las sanciones. 
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La Concejala Tellols, está a favor porque se reduce un gasto para el Ayuntamiento. 

La Concejala Vilarrocha anticipa que su Grupo votará en contra porque afirma que será un caos 

que se lleve estos expedientes por esta Agencia. 

La Concejala Pauner, no está de acuerdo con estas afirmaciones y recuerda que se trata de 

infractores y que ya tiene competencias la GVA en la materia. 

Tanto el Concejal Ramos, como la Concejala Vilarrocha se mantienen en sus posturas. 

Por último, el Alcalde, afirma que esta Agencia no inventa nada nuevo y que el Ayuntamiento 

hará el mismo trabajo. 

Tras el debate del asunto por los presentes, sometida a votación el Dictamen, por 9 votos a favor 

y 4 votos en contra de los miembros del Grupo del PP y de C's, se adopta el siguiente 

ACUERDO:  

PRIMERO.- Adoptar el siguiente acuerdo plenario según el modelo contenido en el anexo del 

Decreto 52/2021, de 9 de abril, del Consell, de aprobación de los estatutos de la Agencia 

Valenciana de Protección del Territorio: 

 “La disposición adicional tercera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su primitiva 

redacción, establecía la creación de una agencia de protección del territorio como organismo 

público de naturaleza consorcial. Un decreto tenía que crear la Agencia y determinar su 

organización y funcionamiento. 

Finalmente, es la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

5/2014, mediante la incorporación de la disposición adicional decimotercera a esta ley, la que 

crea la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, como entidad de derecho público de 

naturaleza consorcial, de las previstas por el artículo 155.1 de la Ley 1/2015, de febrero, de la 

Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. Así mismo, 

en esta disposición se regula el régimen jurídico de este organismo y el mecanismo de adhesión 

de los municipios a la Agencia, basado en la adhesión voluntaria del municipio a un convenio 

marco, voluntad manifestada a través del acuerdo del pleno municipal adoptado por mayoría 

absoluta. 

 Sin embargo, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, deja sin contenido la 

disposición adicional tercera de la Ley 5/2014, y se da una nueva redacción a la disposición 

adicional decimotercera, en el sentido de modificar la naturaleza jurídica de la Agencia 

Valenciana de Protección del Territorio, que pasa a ser la de un organismo autónomo, más 

adecuado a la naturaleza de las funciones públicas que tiene atribuidas. Por otra parte, la Ley 

9/2019 estableció un nuevo esquema de adhesión de los municipios a la Agencia, los cuales le 

podrán delegar sus competencias en materia de protección de la legalidad urbanística sobre 

suelo no urbanizable, mediante la aprobación, por el Pleno del Ayuntamiento, del acuerdo de 

adhesión al organismo. Así, la Ley 5/2014, después de la modificación introducida por la Ley 

9/2019, dispone que, reglamentariamente, se establezca la forma y el contenido del acuerdo tipo 

de adhesión al que tendrán que ajustarse los municipios. 

 Esta decisión se enmarca en las normas del mismo Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
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Valenciana, que en su artículo 63.4 señala que la legislación de les Corts fomentará la creación 

de figuras asociativas entre las administraciones públicas para mejorar la gestión de los 

intereses comunes y para garantizar la eficacia en la prestación de servicios. Tal norma encaja 

también en la legislación básica del Estado, puesto que el artículo 144 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen jurídico del sector público, posibilita cumplir el principio de 

cooperación entre las diferentes administraciones públicas de acuerdo con las técnicas que 

estas estimen más adecuadas, como la participación de una administración pública en 

organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente. 

Por todo ello, en aplicación del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases de régimen local y en atención al objetivo de aglutinar, en un ente instrumental de la 

Generalitat, las potestades en materia de protección de la legalidad urbanística respecto a 

infracciones cometidas en suelo no urbanizable en el territorio de los municipios de la 

Comunitat Valenciana, y de permitir la integración de ellos en este organismo mediante la 

delegación de sus competencias propias en esta materia, interesa a esta Corporación local 

adherirse a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, en virtud de la aprobación de 

este acuerdo de adhesión, de conformidad con lo establecido en los estatutos de este organismo, 

aprobado por Decreto del Consell. 

 Por lo anteriormente expuesto, se acuerda: 

 Primero. La adhesión del Ayuntamiento de Borriol a la Agencia Valenciana de Protección del 

Territorio, de conformidad con lo que establecen los Estatutos del mencionado organismo, lo 

que supone: 

 a) Delegar la competencia exclusiva en la Agencia en materia de protección de la legalidad 

urbanística, sanción y restauración de la legalidad urbanística, respecto a infracciones 

urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o protegido, de este 

municipio, que correspondan a edificaciones que se empiecen a construir a partir de la fecha de 

publicación de este acuerdo de adhesión. 

 b) Participar en las decisiones del mencionado organismo, a través de las vocalías de 

representación municipal del Consejo de Dirección. 

 c) Respetar este acuerdo de adhesión durante su vigencia. 

 d) Colaborar con la Agencia en el ejercicio efectivo de sus funciones. 

 Segundo. Respecto a las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable 

antes de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión respecto a las cuales no se hubiera 

iniciado ningún procedimiento municipal, se delega en la Agencia la competencia exclusiva 

para iniciar, tramitar y resolver el correspondiente procedimiento de restauración de la 

legalidad urbanística y sancionador: 

 SÍ   

Tercero. Esta adhesión, una vez confirmada por la Dirección Gerencia, será publicada por la 

Agencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La Agencia ejercerá de manera 

efectiva las competencias que mediante el presente acuerdo se deleguen, desde la fecha de 

publicación del acuerdo de adhesión. 
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 Cuarto. Remitir un certificado de este acuerdo a la Agencia Valenciana de Protección del 

Territorio.” 

 SEGUNDO.- Designar como representante electo que será el responsable ante la Agencia de la 

correcta remisión de los documentos requeridos por esta, así como de la asistencia adecuada 

sobre el terreno para una ejecución eficaz de los expedientes tramitados a la Concejala delegada 

en urbanismo Doña Priscila Pauner Meseguer o persona que la sustituya. 

 TERCERO.- Realizar un Bando por el que se informe al vecindario de la adhesión a la Agencia 

y del objeto y las consecuencias de ello y realizar la difusión del acuerdo mediante su publicación 

en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia. 

  

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

5. Dar cuenta del expediente 1167/2021. MINHAP INFORMACIÓN TRIMESTRAL 1 

TRIM. 2021 (morosidad y periodo medio pago a proveedores) 

En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 

29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, se da lectura de la situación correspondiente al primer trimestre de 2021 sobre el 

cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las 

obligaciones de  cada Entidad Local.  

Denominación del trámite Presupuesto Trimestre 

Informe trimestral Ley 15/2010, de MOROSIDAD 2021 Primero 

Informe de Publicación del periodo medio de pago a 

proveedores 
2021 Primero 

Todos los presentes quedan enterados. 

  

6. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la 322/2021 a la 412/2021 (ambas inclusive) 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía que a continuación se relacionan: 

NUMERO FECHA RESUMEN EXPEDIENTE 

DECRET 2021-0412 20/05/21 Autorización paso prueba deportiva 3 CIMS 1076/2021 

DECRET 2021-0410 20/05/21 DECLARACIÓN RUINA INMUEBLE EN AV 1093/2021 
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ZARAGOZA, 39 -- INCOACIÓN 

DECRET 2021-0411 20/05/21 
Autorización paso prueba deportiva Volta ciclista a 

Castelló. 953/2021 

DECRET 2021-0409 19/05/21 Decreto reconocimiento obligación (O) F-2021-14 TCF-2021-65 

DECRET 2021-0408 19/05/21 

Expediente 1115/2021. SUBVENCIÓN GV 

EJECUCIÓN OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA 

(RENOVACIÓN SISTEMA CLORACIÓN) POZO 

MOLLÓ Y MANANTIAL DE LA FONT -- 
SOLICITUD 1115/2021 

DECRET 2021-0407 19/05/21 

DECRETO INCOACIÓN EXPEDIENTE 

CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DEL ALUMBRADO E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE 
BORRIOL. 2182/2019 

DECRET 2021-0406 19/05/21 
APROBACION PADRON TASA SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE 1 TRIMESTRE 2021 1124/2021 

DECRET 2021-0405 19/05/21 
Autorización uso centro jubilados a Fundación 

Alzheimer 1129/2021 

DECRET 2021-0404 18/05/21 

OBRAS POSTE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 

POLÍGONO 3 PARCELA 273 BUSTAL -- 
AUDIENCIA DENEGACIÓN 908/2021 

DECRET 2021-0403 18/05/21 Subvencions pedra en sec 2021 -- Fase II Fornets 1110/2021 

DECRET 2021-0402 18/05/21 

DECRETO PLAZO ALEGACIONES EXPTE 

RECTIFICACIÓN ERRORES TRIBUTARIOS 
(PLUSVALIAS) 1069/2021 

DECRET 2021-0401 18/05/21 
Decreto reconocimiento obligación 

CONVALIDACIÓN F-2021-11 TCF-2021-62 

DECRET 2021-0400 18/05/21 

2021/206 URB. NOTIFICACION INSCRIPCION 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD PARCELA 

471C RC 3002403YK5430S0001QJ Y 
3002403YK5430S0002WK 848/2021 

DECRET 2021-0399 18/05/21 Decreto reconocimiento obligación (O) F-2021-12 TCF-2021-63 

DECRET 2021-0398 18/05/21 
Decreto reconocimiento obligación (ADO) F-2021-

13 TCF-2021-64 

DECRET 2021-0397 18/05/21 
REDUCCIÓN HORARIA APLICACIÓN 

DECRETO 42/2019 1057/2021 

DECRET 2021-0396 17/05/21 
CONVOCATORIA ORDINARIA CIG 20 MAYO 

2021 CIG/2021/5 

DECRET 2021-0395 17/05/21 
OE PINOS PELIGRO CAIDA O INCENDIOS EN 

PARC. 13 POL.76 -- CADUCIDAD 2242/2018 

DECRET 2021-0394 17/05/21 

ACTUACIONS URBANES ESPACI 

SOCIOCULTURAL ELS LLAVADORS -- solicitud 
firma convenio y concesión ayuda 925/2021 

DECRET 2021-0393 17/05/21 
LEGALIZACIÓN OBRAS CUADRA POLÍGONO 
7 PARCELA 266 - DESESTIMACIÓN RECURSO 2130/2017 

DECRET 2021-0392 17/05/21 
DECRETO ANULACIÓN LIQUIDACIONES EN 

VÍA EJECUTIVA REMITIDAS POR ERROR A 1082/2021 
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DIPUTACIÓN 

DECRET 2021-0391 17/05/21 

PROCESO SELECTIVO_POLICIA 

LOCAL_PLAZAS EN PROPIEDAD -- LISTA 

DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS E 
INICIO PROCESO SELECTIVO 2288/2018 

DECRET 2021-0390 17/05/21 
CONVOCATORIA ORDINARIA CIG 20 MAYO 

2021 CIG/2021/5 

DECRET 2021-0389 17/05/21 

2021/206 URB. NOTIFICACION INSCRIPCION 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD FINCA 5519 

RC 3002403YK5430S0001QJ Y 
3002403YK5430S0002WK 848/2021 

DECRET 2021-0388 17/05/21 

2021/207 URB. NOTIFICACION INSCRIPCION 

AMPLIACION DE OBRA POR ANTIGÜEDAD 

(“xxxxxxxxxxx”) FINCA 6061 

RC9768403YK4396N0001PE 849/2021 

DECRET 2021-0387 17/05/21 

2021/230 URB. NOTIFICACION DECLARACION 

DE OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD FINCA 

6970 (“xxxxxxxxxxx”) 

RC0468722YK5306N0001MW 928/2021 

DECRET 2021-0386 17/05/21 
OE PINOS EN MAL ESTADO PELIGRO CAIDA O 

INCENDIO EN P.12 P. 18 - CADUCIDAD 2241/2018 

DECRET 2021-0385 17/05/21 

2021/170 URB. NOTIFICACION INSCRIPCION 

AMPLIACION OBRA POR ANTIGÜEDAD (J. V. 

B. Y M.E. F. A.) FINCA 2455 (RC 
4446405YK4344N0001XK) 715/2021 

DECRET 2021-0384 17/05/21 

2021/81 URB. NOTIFICACIÓN MODIFICACIÓN 

EDIFICIO Y PROP. HORIZONTAL FINCA 8927 Y 

FINCAS INDEPENDIENTES, TERMINACIÓN 
OBRA POR ANTIGÜEDAD. AVDA. ZARAGOZA 

25 Y 27 375/2021 

DECRET 2021-0383 14/05/21 

LICENCIA OBRAS CASITA DE APEROS EN 

POLIGONO 9 PARCELA 102 HUERTA NOVELLA 
-- AUDIENCIA DENEGACIÓN 546/2020 

DECRET 2021-0382 14/05/21 

DESISTIMIENTO SOLICITUD INFORME 

CARGA AFECCION REPARCELACION DE 
PARCELA EN URB. LA COMA FASE 1B 1122/2020 

DECRET 2021-0381 14/05/21 
SOLICITUD TARJETA ESTACIONAMIENTO 

MOVILIDAD REDUCIDA MT.V. A. 1106/2021 

DECRET 2021-0380 13/05/21 
OBRAS CAMBIO DE VALLADO EN C/ 

BARRANCO, 10 URB. L'ABELLER 1833/2020 

DECRET 2021-0379 12/05/21 
SOLICITUD CONSOLIDACIÓN GRADO 

PUESTO FHN 924/2021 

DECRET 2021-0378 12/05/21 - LIQUIDACIONES IIVTNU - PROTOCOLO 59 -- 63/2021 

DECRET 2021-0377 12/05/21 

Expediente 2064/2020. SEGREGACION DE 

PARCELA EN URBANIZACION LA COMA FASE 
1A PARCELA 173 - DESISTIMIENTO 2064/2020 

DECRET 2021-0376 12/05/21 LIQUIDACIONES IIVTNU - PROTOCOLO 105 188/2021 

DECRET 2021-0375 12/05/21 
DECRETO APROBACIÓN LIQUIDACIONES 

PLUSVALÍA ENERO 2021 (LIQ 136 A 151 62/2021 
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IIVTNU) 

DECRET 2021-0374 12/05/21 

DAÑOS Y PERJUICIOS. LIQUIDACIÓN 

CONTRATO OBRA EJECUCIÓN MURO CALLE 
CALVARIO BORRIOL -- 597/2021 

DECRET 2021-0373 12/05/21 
DECRETO CONCESION FRACCIONAMIENTO 

PAGO PLUSVALIA - LIQ 35/2021 IIVTNU 1068/2021 

DECRET 2021-0372 12/05/21 
OBRAS VALLADO PARCELA 188 DEL 

POLIGONO 5 606/2020 

DECRET 2021-0371 11/05/21 LIQUIDACIONES IIVTNU - PROTOCOLO 4098 65/2021 

DECRET 2021-0370 11/05/21 LIQUIDACIONES IIVTNU - PROTOCOLO 59 63/2021 

DECRET 2021-0369 11/05/21 PLAN EMPLEO 2021 951/2021 

DECRET 2021-0368 11/05/21 
DECRETO REPOSICIÓN SALDO CAJA FIJA - 

MARZO Y ABRIL 2021 583/2021 

DECRET 2021-0367 10/05/21 
CONVOCATORIA ORDINARIA CIEIC 18 MAYO 

2021 CIEIC/2021/2 

DECRET 2021-0366 10/05/21 
CONVOCATORIA ORDINARIA JGL DIA 13 

MAYO 2021 JGL/2021/10 

DECRET 2021-0365 7/05/21 

MULTAS COERCITIVAS – EJECUCIÓN 

FORZOSA EDIFICIO EN RUINAS EN UE-2 
SECTOR ZU-8 26 1042/2021 

DECRET 2021-0364 7/05/21 
Autorización solicitud reducción jornada art. 48 

EBEP 1000/2021 

DECRET 2021-0363 7/05/21 
2020/653 URB. PADRÓN FISCAL VNS 

MERCADO SÁBADOS 2020 2082/2020 

DECRET 2021-0362 7/05/21 
PROCESO SELECTIVO_POLICIA 

LOCAL_PLAZAS EN PROPIEDAD 2288/2018 

DECRET 2021-0361 6/05/21 

MULTAS COERCITIVAS – EJECUCIÓN 

FORZOSA EN C/ SAN VICENTE, 25 (LA RAPA, 
28) -- RBLL 1033/2021 

DECRET 2021-0360 6/05/21 

MULTAS COERCITIVAS – EJECUCIÓN 

FORZOSA EN C/ SAN VICENTE, 25 (LA RAPA, 
28) -- Herederos FVE 1033/2021 

DECRET 2021-0359 6/05/21 
SIA 625533 -- Decreto reconocimiento obligación y 

ordenación pago COMPRAS POR BORRIOL 2127/2020 

DECRET 2021-0358 6/05/21 CONVOCATORIA ORDINARIA CIEIC 11-02-2021 CIEIC/2021/2 

DECRET 2021-0357 5/05/21 
CAMBIO DE TITULARES NICHOS 

CEMENTERIO MUNICIPAL 6/2021 

DECRET 2021-0356 3/05/21 

onvenio entre la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y la Federación Española de Municipios y 

Provincias en materia de suministro de información 
de carácter tributario 1009/2021 

DECRET 2021-0355 3/05/21 
Autorización entrega copias exptes. 468/ 2019 y 

681/2021 1011/2021 

DECRET 2021-0353 3/05/21 Decreto ordenación pago P-2021-57 TCF-2021-52 TCF-2021-52 

DECRET 2021-0354 3/05/21 Decreto ordenación pago P-2021-55 TCF-2021-51 TCF-2021-51 
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DECRET 2021-0352 3/05/21 CONVOCATORIA ORDINARIA JGL 6-05-2021 JGL/2021/9 

DECRET 2021-0351 3/05/21 Autorización entrega copia informes expte 468/2019 1011/2021 

DECRET 2021-0350 3/05/21 
INDEMNIZACIONES MIEMBROS 

CORPORATIVOS ABRIL 2021 13/2021 

DECRET 2021-0349 3/05/21 
Reconocimiento obligación y pago 1T 2021Canon 

Saneamiento 713/2017 

DECRET 2021-0348 30/04/21 

RESOLUCIÓN DESESTIMACION RECURSO 

REPOSICIÓN CONTRATO OBRA EJECUCIÓN 
MURO CALLE CALVARIO 71/2021 

DECRET 2021-0347 30/04/21 

DECRETO INCAUTACIÓN AVAL GARANTIA 

OBRAS URBANIZACION SIMULTANEA 

EDIFICACIÓN (UE-2 DEL ZU8 MANZANA 6) - G 
941/2021 941/2021 

DECRET 2021-0346 30/04/21 

E elecciones sindicales personal funcionario 2021 -- 

CONVOCATORIA CONSTITUCIÓN MESA 
ELECTORAL 912/2021 

DECRET 2021-0345 29/04/21 Decreto ordenación pago P-2021-40 TCF-2021-46 TCF-2021-46 

DECRET 2021-0344 29/04/21 - ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA 160/2021 

DECRET 2021-0343 29/04/21 ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA 1880/2020 

DECRET 2021-0342 29/04/21 ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA 1632/2020 

DECRET 2021-0341 29/04/21 
RECTIFICACION DECRETO 2021-

0334_APROBACIÓN PSS 285/2021 

DECRET 2021-0340 29/04/21 NÒMINES ABRIL 2021 749/2021 

DECRET 2021- 29/04/21 

SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN EL 

MEDI NATURAL: SENDERS -- sol.licitud 
subvenció senda Joquera/Molí 942/2021 

DECRET 2021-0338 28/04/21 

2020/353 URB. LICENCIA OBRAS VALLADO 

PARCELA POL.3 PARC. 273 (RC 
12031A003002730000PG) -- 1163/2020 

DECRET 2021-0337 28/04/21 

DECRETO APROBACIÓN LIQUIDACIONES 

PLUSVALÍAS MES DICIEMBRE 2020 - REMESA 
4 - LIQ 81 A 135/2021 IIVTNU 2052/2020 

DECRET 2021-0336 28/04/21 Autorización inhumación restos mortales de M.P.F. 965/2021 

DECRET 2021-0335 28/04/21 

DECRETO APROBACIÓN LIQUIDACIÓN TASA 

OCUPACION VUELO SUELO Y SUBSUELO - 
EJERCICIO 2020 972/2021 

DECRET 2021-0334 27/04/21 
APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD 

OBRA MURO CALLE CALVARIO 285/2021 

DECRET 2021-0333 27/04/21 DECRETO PAGO AEAT IRPF 1 TRIM 813/2021 

DECRET 2021-0332 27/04/21 DECRETO PAGO AEAT IVA1 TRIM 813/2021 

DECRET 2021-0331 27/04/21 
BAJA HABITANTES PADRON 2021 ACUERDO 

C. EMPADRONAMIENTO 21/04/2021 931/2021 

DECRET 2021-0330 27/04/21 BAJA EN PMH 2021 915/2021 

DECRET 2021-0329 27/04/21 2021/197 URB. SOLICITUD PLAZA 834/2021 
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APARCAMIENTO PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA C/ ADZAVARA, 11 

DECRET 2021-0328 27/04/21 
aprobación certificación obra 

ACONDICIONAMIENTO CAMINO PERDIGUER 463/2020 

DECRET 2021-0327 27/04/21 

Nombramiento agente policia local funcionario 

interino -- CESE JMC FUNCIONARIO INTERINO 
POR INCORPORACIÓN TITULAR 764/2021 

DECRET 2021-0326 26/04/21 CONVOCATORIA ORDINARIA JGL 2-06-2021 JGL/2021/8 

DECRET 2021-0325 26/04/21 ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA 161/2021 

DECRET 2021-0324 26/04/21 
CONVOCATORIA ORDINARIA PLENO 29 

ABRIL 2021 PLENO/2021/4 

DECRET 2021-0323 26/04/21 Autorización inhumación restos de N.F.A. 943/2021 

DECRET 2021-0321 23/04/21 ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA 1948/2020 

DECRET 2021-0322 23/04/21 ordenanza convivencia ciudadana 196/2021 

Todos los presentes quedan informados de la información detallada.  

  

7. Despacho Extraordinario. Expediente 316/2021. MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE 

CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PREVENCIÓ D'ACTUACIONS ANTISOCIALS DE 

BORRIOL 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 4, Abstenciones: 1, Ausentes: 0 

De conformitat amb el que es preveu en l'article 91.4 del RD 2568/1986, es planteja per part de 

l'Alcaldia tractar l'assumpte de referència. Després de la deliberació dels presents, per 9 vots a 

favor i 4 en contra dels  membres del Grup Popular i C's, es decideix tractar l'assumpte. 

Vista la Provisió d’Alcaldía de data 12 de febrer de 2021 de realitzar l’esborrrany de la 

MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ 

D’ACTUACIONS ANTISOCIALS DE BORRIOL que ha sigut sotmesa a consulta pública per 

un termini de 15 dies hàbils, perquè els ciutadans i organitzacions que aixi ho consideren puguen 

fer arribar les seues opinions sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, les 

possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, la necessitat i oportunitat de la seua 

aprovació i els objectius de la norma, que a continuació es detallen: 

  

Probleme s que es pretenen 

solucionar amb la iniciativa 

Actualitzar l'actual Ordenança de Convivència a la 

realitat dels temps presents, amb la finalitat de 

protegir i millorar el benestar dels veïns de Borriol, 

delimitant aquelles accions o usos inadequats de 

l'espai públic per a la venda de vehicles mitjançant 
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rètols, acampada en la via pública, llavat de vehicles, 

col·locació de fulls volants, obligació de portar bossa 

per a la recollida de femta canina, regulació del cens 

d'animals domèstics i Gossos Potencialment 

Perillosos, creació d'un registre de “Penyas”, 

regulació de l'ús de Drons, etc. 

Necessitat i oportunitat de la seua 

aprovació 

L'aprovació d'un reglament respon a la necessitat de 

millorar el servei i establir els drets i deures dels 

usuaris. És necessari establir una revisió temporal de 

la norma i actualitzar-la a les noves realitats d'una 

societat canviant. 

Objectius de la norma Actualitzar els preceptes de la norma perquè 

repercutisca en una millora de la seguretat, dels drets 

i deures i del benestar dels ciutadans de Borriol. 

Possibles solucions alternatives 

reguladores i no reguladores 

És convenient actualitzar l'Ordenança de 

Convivència Ciutadana de Borriol a la realitat dels 

nostres temps perquè els ciutadans puguen identificar 

de manera clara aquelles conductes que sobrepassen 

el límit de les seues conductes en el municipi i troben 

en ella una eina com a solució a les seues demandes. 

  

Considerant que realitzada la consulta pública NO s’ha realitzat aportació o cap suggeriment. 

Vist que més tard s’ha redactat un esborrany de la MODIFICACIÓ DE 

LA ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PREVENCIÓ D'ACTUACIONS ANT

ISOCIALS DE BORRIOL, que s’ha sotmés a exposició al públic i no havent-se presentat 

al·legacions/cap aportació, 

El Regidor Ramos, agraeix que li diuen per avisar, però avisa que votarà en contra perquè no 

considera correcte que l'òrgan instructor proposi la quantia de la sanció. Així com que no se li 

comentarà res. El Regidor Gascón està a favor i agraeix la feina feta. La Regidora Vilarrocha, 

agraeix la trucada, encara que critica que no hi hagi consens, ni s'hagin reunit amb el cap de la 

Policia, ... etc. No considera ajustada l'Ordenança a certes festivitats com Quintos, fogueres ... etc 

El Regidor Linares, agraeix la feina feta, afirma que s'ha parlat amb tots els partits i s'han inclòs 

les aportacions de tots els partits. Explica que només s'ha canviat la taula de sancions i 

infraccions. Recrimina que ara es digui el contrari en públic. La regidora Tellols explica la 

necessitat de modificar la taula. La Regidora Vilarrocha retreu les paraules de l'Regidor Linares. 

Finalment l'alcalde rasa l'assumpte.  

A la vista de tot l’anterior, i després del debat dels presents. per 8 vots a favor, 1 abstenció del 

membre del PSOE i 4 vots en contra dels membres del Grup Popular i C's,  s'adopta el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA DE 

CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ D’ACTUACIONS ANTISOCIALS DE BORRIOL 
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MODIFICACIÓ DE BORRIOL, el contingut de la qual s’inclou en l’Annex. 

SEGON.- Sotmetre dita MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I 

PREVENCIÓ D’ACTUACIONS ANTISOCIALS DE BORRIOL a informació pública i 

audència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, 

que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en 

l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitvament sense necessitat d’Acord exprés pel 

Ple. Simultàniament publicar el text de l’Ordenança municipal en el portal web de l’Ajuntament 

[http://borriol.sedelectronica.es] a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes 

aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats. 

TERCER.-- Recaptar directament l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per 

llei que agrupen o representen a les persones els drets o els interessos de les quals legítims es 

veren afectats per la norma i els fins de la qual guarden relació directa amb el seu objecte. 

QUART. Facultar a ALCALDE-PRESIDENT per a subscriure i signar tota classe de documents 

relacionats amb aquest assumpte. 

ANNEX 

ORDENANÇA DE DE LA VILA DE BORRIOL SOBRE PROTECCIÓ DE LA 

CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PREVENCIÓ D'ACTUACIONS ANTISOCIALS 

ÍNDEX: 

Preàmbul 

Capítol I: Disposicions generals 

Capítol II: Conducta Ciutadana 

Capítol III: Normes relatives a les persones 

Capítol IV: Del comportament o conducta de la ciutadania respecte als béns de domini públic 

Capítol V: Manteniment i conservació del béns de domini privat 

Capítol VI: Sorolls i activitats molestes 

Capítol VII: De les cremes de restes de jardineria i barbacoes en nucli urbà i les urbanitzacions 

Capítol VIII: Venda ambulant 

Capítol IX: Publicitat en la via pública 

Capítol X: La tinença i protecció d’animals de companyia 

Capítol XI: Dels casals, penyes i colles de jóvens 

Capítol XII: Sistemes d’alarma 

Capítol XIII: De l’ús de les aeronaus pilotades per control remot 

Capítol XIV: Procediments sancionadors 

Disposició addicional 

http://borriol.sedelectronica.es/


  
 

EXPT: PLENO/2021/5  

ASUNTO: SESION PLENO ORDINARIO 27 MAYO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461. Fax: 964321401 

Annex I: Quadre d’infraccions 

 Preàmbul 

  

La convivència en comunitat és la base del progrés humà i aquesta, per si, implica l'acceptació i 

compliment d'algunes normes socials que fan possible l'exercici dels drets individuals de les 

persones al temps que els fa compatibles amb l'exercici dels drets dels altres. 

És voluntat ferma de l'Ajuntament de Borriol evitar actituds irresponsables que puguen alterar la 

convivència realitzades per part d'individus i col·lectius minoritaris envers el medi urbà i la seua 

ciutadania. 

Aquestes actuacions incíviques es poden manifestar de moltes diverses formes: en les pròpies 

vies urbanes, en el mobiliari urbà, en fonts, en parcs i jardins, en les façanes d'edificis públics i 

privats, en els senyals de trànsit, en les instal·lacions municipals i en altres béns i drets que 

suposen un detriment de la qualitat de vida de la ciutadania alhora que genera unes despeses de 

reparació cada vegada més importants que minven els recursos municipals i que podrien ser 

destinats a altres finalitats. 

És obligació de tot el veïnat actuar cívicament en l'ús dels béns i de les instal·lacions que hi ha a 

disposició del públic i dels altres elements que configuren i donen estil a una vila. Igualment, 

l'Ajuntament de Borriol no pot romandre alié a aquesta problemàtica i, encara que és obvi que 

estem davant d’un fenomen que transcendeix de l'àmbit de l'administració municipal, aquesta en 

el marc de la seua competència, ha de combatre-la amb els mitjans que l'ordenament jurídic 

arbitra. L'incompliment de les normes bàsiques de convivència és font de conflictes i la 

ciutadania exigeix als poders públics, especialment als que els són més pròxims, regulacions cada 

vegada més detallades i mesures actives de mediació i, quan siga procedent, de sanció, per a 

resoldre'ls. 

Aquest és l'objectiu fonamental d'aquesta Ordenança de Convivència Ciutadana: aclarir o renovar 

algunes normes de convivència potenciant l'àmbit essencial de les relacions humanes, ajudar a 

resoldre conflictes, i no un afany desmesurat per regular la vida del veïnat. Precisament, aquesta 

Ordenança pretén donar resposta a la demanda social d’unes normes que eviten aferrissats 

conflictes personals i els situen en un àmbit més objectiu. Encara que no pretén ser la solució a la 

complexa problemàtica que constitueixen tals comportaments sí que vol ser una resposta a la 

preocupació ciutadana davant aquest fenomen així com un instrument de dissuasió per als 

individus o grups infractors i una crida a la responsabilitat i a l'exercici del civisme. Açò, per 

descomptat, sense perjudici del que s’esdevé de les competències d'altres Administracions 

Públiques, inclosa l'Administració de Justícia. 

També pretén ser l'instrument que possibilita la disminució i l’eliminació dels actes vandàlics que 

es produeixen en aquest municipi així com aborda els aspectes que vénen generant, amb 

reiteració, problemes entre el veïnat: com les normes bàsiques de convivència; la cura i la 

protecció dels espais públics i del mobiliari urbà, amb especial atenció a l'àmbit educatiu; la 

neteja dels espais públics i el tractament dels residus; els sorolls molestos que es generen en 

l'àmbit domiciliari i, també, la problemàtica que se situa al voltant de la mendicitat. Per a això, 

l'Ordenança estableix drets i deures de la ciutadania en relació entre ells i en relació amb la 
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ciutat. 

Un altre aspecte a destacar de l'Ordenança és el seu marcat caràcter educatiu que es reflecteix en 

la possibilitat de mediació, sempre que el caràcter de la infracció el faça convenient i medie la 

sol·licitud de l'interessat. 

En definitiva, el principal objectiu d'aquesta Ordenança no és un altre que contribuir a millorar la 

qualitat de vida del veïnat de Borriol. 

Així doncs, constitueix decisió d'aquest Ajuntament, i aquesta Ordenança és la manifestació de la 

potestat normativa de l'administració municipal, disposar d'un text normatiu que, alhora que 

definisca les conductes antisocials que degraden la vila i deterioren la qualitat de vida, tipifique 

les infraccions i determine les sancions corresponents. Aquesta normativa, que també recull i 

actualitza preceptes dispersos continguts en altres reglamentacions de l'Ajuntament, respon a la 

competència i obligació municipal, que es recull en els articles 4 i 25 de la Llei 7/1.985, de 2 

d'abril, de Bases del Règim Local, en matèria de conservació i tutela dels béns públics, de 

protecció de la seguretat de llocs públics, de policia urbanística i de protecció del medi ambient i 

amb manteniment en el Títol XI de la meritada Llei d'acord amb l'article 128 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte. 

És objecte de l'Ordenança establir normes que afavorisquen el normal desenvolupament de la 

convivència ciutadana, el bon ús i gaudi dels béns d'ús públic, així com la seua conservació i 

protecció, en l'àmbit de les competències municipals. 

Article 2. Àmbit d'aplicació. 

La present Ordenança és aplicable en tot el terme municipal de Borriol. 

Article 3. Competència municipal. 

1.- Constitueix competència de l'administració municipal: 

a) La conservació i tutela dels béns municipals. 

b) La seguretat en llocs públics, que inclou la vigilància dels espais públics i la protecció de 

persones i béns. 

c) La disciplina urbanística, a fi de vetlar per la conservació del medi urbà i de les edificacions 

perquè es mantinguen en condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic. 

d) Mercats i defensa d'usuaris i consumidors, així com venda no sedentària. 

e) Transport públic de viatgers. 

f) Serveis de neteja viària i recollida i tractaments de recursos. 

g) Aquelles competències que li atribuïsca la legislació de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. 

2.- Les mesures de protecció de competència municipal previstes en aquesta Ordenança s'entenen 

sense perjudici dels drets, facultats i deures que corresponen a les persones propietàries dels béns 
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afectats i de les competències d'altres Administracions Públiques i dels jutges i Tribunals de 

Justícia regulades per les lleis. 

3.- Les competències municipals recollides en l'Ordenança seran exercides pels òrgans 

municipals competents, que podran exigir d'ofici, o a instàncies de part, la sol·licitud de 

llicències o autoritzacions; l'adopció de les mesures preventives, correctores o reparadores 

necessàries; ordenar quantes inspeccions estimen convenient; i aplicar el procediment 

sancionador, en cas d'incompliment de la legislació vigent i/o d'aquesta Ordenança. 

4.- Competeix a l'administració municipal l'execució dels treballs i obres necessàries per a la 

perfecta conservació dels elements estructurals i ornamentals de les vies públiques. Ningú podrà, 

encara que fóra per a millorar l'estat de conservació de les vies públiques, executar treballs de 

restauració o reparació d'aquests elements sense prèvia autorització municipal. 

Article 4. Actuacions administratives 

Les actuacions derivades de l'aplicació de l'Ordenança s'ajustaran a les disposicions sobre 

procediment, impugnació i, en general, règim jurídic i sancionador que siguen aplicables. 

Article 5. Actuació de la Policia Local 

La Policia Local, serà l'encarregada de la vigilància de totes les conductes relacionades, així com 

denunciar les infraccions que es cometen a aquesta Ordenança Municipal, sense perjudici que 

qualsevol persona puga denunciar davant aquest Ajuntament conductes no apropiades, o per 

infraccions a aquesta Ordenança. 

Article 6. Coneixement de les normes municipals 

1. L'Ajuntament donarà el màxim coneixement del contingut d'aquesta Ordenança, fent ús dels 

mitjans de difusió necessaris. 

2.- El desconeixement del contingut de la present Ordenança no beneficiarà a ningú que s'empare 

en aquesta circumstància en cas d'incompliment de les seues disposicions. 

CAPÍTOL II 

CONDUCTA CIUTADANA 

Article 7. Comportament 

El comportament de les persones, ja siga en establiments públics com en la via pública, atendrà 

amb caràcter general a les següents normes: 

1.- Hauran d'observar una conducta adequada, no alterant l'ordre ni la tranquil·litat pública amb 

escàndols, renyines, tumults, crits, blasfèmies i paraules grolleres. 

2.- Compliran puntualment les disposicions de les autoritats i bans de l'alcaldia sobre conducta 

del veïnat i s'observaran les prohibicions especials que si escau s'establisquen. 

3.- El que, sense causa justificada, sol·licitara per via telefònica o un altre mig, la presència o 

auxili d'autoritats públiques o ens encarregats de prestar serveis públics, serà sancionat, d'acord 

amb el procediment sancionador a què es refereix la present Ordenança. 

4.- Queda prohibida la manipulació de la senyalització portàtil, així com tanques o cintes 

policials i la instal·lació de senyalització viària sense l’autorització municipal. 
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5.- Està prohibit també impedir o pertorbar la celebració d'actes, festejos autoritzats, processons o 

desfilades permeses o causar molèsties a les persones assistents, i presentar una actitud 

irrespectuosa envers aquestes manifestacions. 

La conducta i comportament dels habitants de Borriol, haurà de tendir, no solament a l'observació 

de les normes jurídiques, sinó també al respecte cap a la llibertat i integritat física, moral i ètica 

dels altres, així com el dispensar un tracte i cura especial als béns destinats a l'ús de la 

col·lectivitat, a fi d'intentar i aconseguir una convivència normal i lliure. 

Article 8. Jocs 

1. La pràctica de jocs en l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, 

especialment, de la seua seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no impliquen perill per als 

béns, serveis o instal·lacions, tant públiques com privades. 

2. Queda prohibida la realització d'activitats o jocs en els espais públics que puguen suposar un 

mal per a la resta de persones que els usen o per al mobiliari urbà existent en aquests. 

3. Les proves esportives i altres esdeveniments en la via i espais públics hauran d'estar 

degudament autoritzats. 

4. Tractant-se d'infraccions consistents en la pràctica de jocs en l'espai públic, la Policia Local 

confiscarà cautelarment els mitjans emprats. En tot cas, quan els usuaris dels patins, monopatins, 

bicicletes, minimotos o similars no puguen acreditar en l'acte la seua propietat i no disposen de 

domicili conegut, o en el supòsit d'estrangers que no disposen de residència legal a Espanya, es 

podran confiscar i retirar aquells fins que acrediten la propietat i satisfacen l'import de la sanció 

corresponent. Transcorreguts dos mesos des de la confiscació sense que el seu propietari o la 

seua propietària l'haja reclamat, es procedirà a la seua destrucció o s'entregarà a una organització 

no governamental si fora possible, alçant l'oportuna acta a aquest efecte. 

Article 9. Negocis en la via pública 

1. Es prohibeix la realització d'activitats i prestació de serveis en l'espai públic no autoritzats tals 

com jocs que impliquen apostes, tarot, col·locació de trenes, músics de carrer, manyagues, 

vidència, publicitat, promoció de negocis, massatges, tatuatges o uns altres que necessiten 

llicència d'activitat. 

2. Es prohibeix l'ús de la via pública per a la promoció i venda de vehicles nous o usats, tant per 

empreses com per particulars, mitjançant l'estacionament d'aquests, incorporant a aquests 

qualsevol tipus d'anunci o rètol que així ho indique, excepte els que compten amb la corresponent 

autorització o llicència municipal. 

Article 10. Usos prohibits en la via pública 

No estan permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements: 

a) Acampar en les vies i els espais públics. Acció que inclou la instal·lació estable en aquests 

espais públics o els seus elements o mobiliari en ells instal·lats, o en tendes de campanya, 

vehicles, autocaravanes o caravanes, excepte autoritzacions per a llocs concrets. Es considera que 

s'exerceix l'activitat d'acampada mitjançant caravana o autocaravana, quan es realitze a l'interior 

de les mateixes actes propis de la vida quotidiana tals com dormir, menjar, cuinar, etc., així com 

la permanència per temps superior a vint-i-quatre hores en la mateixa zona d'estacionament. 
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b) Llavar, reparar, canviar l'oli o lubrificants, o el greixatge de vehicles en la via o espais públics. 

CAPÍTOL III 

NORMES RELATIVES A LES PERSONES 

Article 11. Prohibició de la mendicitat 

1.- En entendre que correspon als poders públics garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania 

que manquen de recursos, no es permetrà dins terme municipal l'exercici de la mendicitat. 

2.- Els agents de l'autoritat impediran la mendicitat, informaran als qui la practiquen dels 

recursos socials existents, i si ho consideraren convenient i fora possible, conduiran als qui la 

practiquen a l'establiment adequat amb la finalitat d'ajudar la persona necessitada. 

3.-Si la pràctica de la mendicitat es realitzara utilitzant menors d'edat o incapaces, es procedirà 

per part de l'autoritat municipal a posar en coneixement d'aquests fets davant la jurisdicció 

competent per si els mateixos poden ser constitutius de delicte. 

4.- Es prohibeix la utilització de qualsevol mitjà per a propiciar l'almoina de forma enganyosa, 

com poguera ser la venda de revistes o periòdics que no estiguen comercialitzats legalment per a 

la seua venda; l'oferiment d'un bé, element o objecte que no guarden equivalència de valor amb la 

contraprestació que es demanda, com a tovallons de paper, borses, mocadors, flors, etc; en els 

casos que no tinga l'autorització corresponent. 

5.- Es prohibeix la provocació al vianant amb l'oferta de certs serveis que no ha requerit, com la 

neteja de parabrisa, etc, sempre que no es tinga llicència administrativa per a l'exercici d'aquesta 

activitat. 

6. L'Ajuntament, realitzarà campanyes de sensibilització per a la tolerància i respecte als altres, i 

per a la lluita contra la discriminació, i garantirà els drets i defensa davant qualsevol agressió a 

persones agredides física o moralment. 

Article 12: Serveis de naturalesa sexual 

Serà sancionable la promoció, afavoriment, contractació o prestació de serveis de naturalesa 

sexual en espais públics a canvi de contraprestació econòmica sempre. 

Article 13. Obligatorietat d’assistència als centres educatius 

1.- Les mares, els pares i les persones tutores hauran de vetlar perquè els menors escolaritzats en 

etapes obligatòries, Primària i ESO, així com aquells escolaritzats en l’etapa d’Infantil, 

assistisquen als seus respectius centres educatius. 

2.- Qualsevol persona que tinga coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix al 

centre escolar de forma habitual i sense justificació, durant el període obligatori, haurà de posar-

lo en coneixement dels Agents de la Policia Local perquè adopte les mesures necessàries per a la 

seua escolarització. 

3.- L'Ajuntament, a través de la regidoria delegada competent en matèria d'educació, i en base als 

protocols que existisquen en matèria d’absentisme, així com en coordinació amb els centres 

educatius, vetlarà perquè es complisca l'obligatorietat de l'assistència dels menors a aquests; 

instant als centres educatius perquè apliquen totes les mesures educatives previstes en la 
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legislació vigent. 

4.- Si realitzades les actuacions corresponents a cada centre educatiu, persisteix l'absentisme 

escolar, el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Borriol efectuarà les intervencions 

socioeducatives necessàries en el marc de la família o tutoria legal. 

5.- Si després de l'aplicació de les mesures referides en el punt tercer, continua l'incompliment 

per part de les mares, els pares o les persones tutores de l'obligació assenyalada en el punt primer 

d'aquest article, els mateixos podran ser sancionats administrativament sense perjudici de la 

competència que la jurisdicció penal posseïsca sobre aquest tema. 

6.- Si el menor que protagonitza l’absentisme escolar és detectat per la Policia Local, s'emplenarà 

el protocol d'actuació establit a aquest efecte, i s’entregarà el menor als responsables del centre 

docent al qual pertanguera el menor i confeccionant les corresponents fitxes d'absentisme que 

seran remeses al Departament corresponent en aquesta matèria. 

Article 14. Escolars que no són recollits a l'eixida del col·legi 

En els supòsits que les mares, els pares o les persones tutores o responsables d'un menor 

escolaritzat en etapes obligatòries, no s'hagen personat en el col·legi per a recollir als menors 

després de la finalització de les classes, i si la normativa dels centres educatius no indica el 

contrari, se seguiran, per ordre de preferència, els següents passos: 

1.- Per part del professorat, es procedirà a donar avís als familiars de tal situació, utilitzant per a 

això, els telèfons disponibles en la base de dades del centre escolar i que els van ser traslladats en 

el seu moment pels pares o tutors dels menors. 

2.- Si les gestions del punt anterior resultaren infructuoses, des del centre educatiu es posaran en 

contacte amb Policia Local, perquè a través del Padró Municipal d'Habitants, s'intente la 

localització d’algun familiar perquè es persone en el centre educatiu i es faça càrrec del menor. 

3.- Si totes dues gestions resultaren infructuoses, el menor haurà de ser traslladat a les 

dependències policials, on es continuarà amb les gestions de localització. Per part e Policia Local 

es donarà trasllat del fet als Serveis Socials i si escau, i en atenció a les circumstàncies 

concurrents i reiteració dels fets, a la Fiscalia de Menors. 

Article 15. Respecte entre la ciutadania 

1.- Queda prohibit qualsevol acció o manifestació contrària al respecte i consideració entre la 

ciutadania del municipi, i qualsevol conducta que supose maltractament físic o psíquic a les 

persones, especialment si es tracta de menors, gent major o persones afectades per una 

minusvalidesa psíquica o física. 

2.- Tota persona es constituirà en garant de la integritat física, moral i ètica dels altres en el seu 

trànsit per la via pública. 

CAPÍTOL IV.- 

DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DE LA CIUTADANIA RESPECTE ALS BÉNS 

DE DOMINI PÚBLIC 

Article 16. Brutícia, Danys i alteracions 

1.- Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per aquesta Ordenança que siga 



  
 

EXPT: PLENO/2021/5  

ASUNTO: SESION PLENO ORDINARIO 27 MAYO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461. Fax: 964321401 

contrària al seu ús o destinació o impliquen la seua deterioració, ja siga per trencament, 

arrencada, incendi, abocament, desplaçament indegut, col·locació d'elements de publicitat, 

utilització de materials o substàncies i qualsevol altra activitat o manipulació que els embrute, 

degrade o menyscabe la seua estètica i el seu normal ús i destinació. 

2.- Les fogueres i focs que es duguen a terme en via pública, precisaran la preceptiva autorització 

municipal, a excepció de les tradicionals paelles de Sant Vicent, la Foguera de Santa Llúcia i la 

foguera de Sant Antoni. 

3.- Es prohibeix tota acció que enlletgisca, embrute, produïsca danys o siga susceptible de 

produir-los en els llocs d'ús o servei públic. 

4.- Es prohibeix la realització de qualsevol acte d'exhibicionisme, proposició o provocació de 

caràcter sexual i la realització d'actes de contingut sexual en els espais públics del terme 

municipal. 

5.- Queda prohibit: 

a) Tirar i abandonar en tot el terme municipal tota classe de productes i objectes de qualsevol 

índole, que puguen deteriorar l'aspecte de la neteja del mateix. Els residus sòlids de xicotet 

format com papers, embolcalls o similars hauran de depositar-se en les papereres o en els 

contenidors de residus sòlids urbans. 

b) Tirar al sòl qualsevol classe de desaprofitament des dels vehicles, ja estiguen en marxa o 

aturats. 

c) Realitzar necessitats fisiològiques en la via pública. 

d) Abocar l'aigua procedent dels aparells d'aire condicionat a la via pública, així com de piscines, 

reg o desguassos a excepció dels canelons de recollida d'aigües pluvials. 

e) Les activitats domèstiques tals com agranar terrasses i balcons, neteja o el sacsejat de peces o 

altres elements en general, cap a la via pública. Respecte del reg de tests s'estarà al que es disposa 

en l'Ordenança Municipal de Neteja Viària d'aquest Ajuntament. 

f) La col·locació en la via pública de tests, jardineres, taules, cadires, carpes i vetlladors en el cas 

que interrompa la lliure circulació dels vianants, i sense que tinguen la corresponent autorització 

municipal. 

g) Cobrir amb cartells, anuncis, etc. les nomenclatures dels carrers i places, la numeració de les 

cases, fanals, senyals de trànsit i qualsevol tipus de mobiliari urbà. 

h) Buidar, abocar i depositar qualsevol classe de materials residuals tant en calçades com voreres, 

escocells, solars sense edificar, séquies i en la xarxa del clavegueram. S'exceptuaran els casos en 

què per causes d'emergència així ho autoritze i ordene l'alcaldia. 

i) La neteja dels animals en la via pública. 

j) Pujar als bancs destinats a asseure's. 

k) Obstruir l'accés als portals veïnals o a l'entrada a garatges públics o privats de manera que 

impedisca la seua normal utilització, sempre que existisca gual municipal a aquest efecte. 

l) Timbrar indiscriminadament en els portals d'edificis de manera que s'impedisca el descans. 
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6.- En qualsevol cas els responsables de les infraccions esmentades en aquest article estan 

obligats a la neteja i/o reparació de tots els danys causats. L'Ajuntament podrà procedir a la seua 

neteja o reparació de forma subsidiària i repercutint el cost en els responsables, sense perjudici de 

les sancions corresponents. 

7. Serà sancionada la permanència i concentració de persones que es troben consumint begudes, 

productes alimentosos o altres substàncies, o realitzant altres activitats que alteren la pacífica 

convivència ciutadana en llocs de trànsit públic o el descans del veïnat, fora dels establiments i 

espais públics, dates i horaris autoritzats. 

8.- Els usuaris en general hauran de depositar els fems en condicions i llocs que determine 

l'Ajuntament entre les 20:00 hores i les 23:00 hores, els comerços lliuraran els fems entre les 

20:00 hores i les 23:00 hores. Els fems es depositaran en bosses perfectament tancades i 

s'allotjaran a l'interior del contenidor, evitant el seu desbordament i l'acumulació de residus en els 

seus voltants. Una vegada tancat en contenidor s'haurà de tancar la tapa. 

9.- Els usuaris podran depositar el fem selectiu en els seus contenidors específics durant tot el dia 

(horari lliure) sempre que no s'altere el benestar del veïnat. No es podrà depositar el fem selectiu 

al costat dels contenidors, havent d'introduir-se sempre dins d'aquests. Es prohibeix depositar un 

altre tipus de residus que no siga l'indicat en cada cas. 

10. Recollida de residus sòlids vigent. No es podran depositar voluminosos en la via pública 

sense concertar el dia amb l’Ajuntament en què es procedirà a la recollida d’aquests i tampoc es 

podran dipositar fora de l’horari estipulat. 

Article 17. Pintades 

1.- Es prohibeixen les pintades, escrits, inscripcions i grafismes en qualssevol béns, públics o 

privats, protegits per aquesta Ordenança, incloses les calçades, voreres, murs i façanes, arbres, 

tanques permanents o provisionals, fanals i senyals, instal·lacions en general i vehicles 

municipals, amb excepció dels murals artístics que es realitzen amb autorització del propietari i, 

en tot cas, amb autorització municipal. 

2.- Els agents de l'autoritat podran retirar o intervindre els materials emprats quan les pintades i 

inscripcions es realitzen sense la preceptiva autorització municipal. 

3.- Quan amb motiu d'activitats lúdiques o esportives autoritzades es produïsca un deslluïment 

per pintades en qualsevol espai públic o element existent en la via pública els responsables de les 

mateixes estan obligats a restablir l'estat original del bé o dels béns afectats. 

4.- En qualsevol cas, els responsables estan obligats a la neteja de les pintades, escrits, 

inscripcions i grafismes realitzats sense autorització. L'Ajuntament podrà procedir a la seua 

neteja de forma subsidiària i repercutint el cost en els responsables, sense perjudici de les 

sancions corresponents 

Article 18. Arbres i plantes 

Es prohibeix talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seua 

escorça, abocar tota classe de líquids, encara que no foren perjudicials, i llançar o escampar fems, 

enderrocs i residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via pública. 

Article 19. Jardins i parcs 
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1.- Tota la ciutadania està obligada a respectar la senyalització existent als jardins i parcs. 

2.- Les persones visitants dels jardins i parcs del municipi hauran de respectar les plantes i les 

instal·lacions complementàries, evitar tota classe de desperfectes i brutícies i atendre les 

indicacions contingudes en els rètols i avisos i les que puguen formular els agents de la Policia 

Local. 

3.- Està totalment prohibit: 

a) Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en les branques dels arbres, així 

com pujar, arrancar branques i fulles, tallar-los o danyar-los. 

b) Depositar o llançar material o objectes de qualsevol naturalesa (enderrocs, electrodomèstics, 

residus de jardineria i altres materials). 

c) Extraure molsa, mata, pedres, arena, plantes o productes anàlegs. 

d) Caçar, matar o maltractar qualsevol animal. 

e) Tirar papers o desaprofitaments fora de les papereres instal·lades i embrutar de qualsevol 

forma els recintes. 

f) Encendre o mantindre foc. 

g) El joc amb pilotes i pilotes en els espais públics, si existeix perjudici a tercers o danys en els 

béns d'ús públic. 

h) L'entrada i circulació de cicles, ciclomotors i altres vehicles de motor. 

i) No està permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb patins, monopatins, cicles i 

similars fora de les àrees destinades a aquest efecte. 

j) La utilització de les conegudes popularment com minimotos per les vies públiques. 

k) Encadenar ciclomotors als elements del mobiliari urbà. Les bicicletes no podran encadenar-se 

al mobiliari urbà llevat que existisquen suports habilitats a aquest efecte i sempre que no 

produïsquen danys o molèsties. 

Article 20. Jocs infantils 

Els jocs infantils estan destinats exclusivament als xiquets. Són infracció tots els actes que 

suposen un mal ús dels jocs o que generen brutícia o danys, i en particular: 

1.- L'ús de jocs que puguen ocasionar danys o molèstia a altres persones. 

2.- L'ús diferent de l'establit que comporte o puga comportar un mal ús del joc o danyar-lo. 

3.- Trencar alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs. 

Article 21. Papereres, contenidors i mobiliari urbà 

1.- Està prohibida tota manipulació de les papereres i contenidors situats en la via i espais 

públics, moure-les, arrancar-les, incendiar-les, bolcar-les o buidar el seu contingut en el sòl, fer 

inscripcions o adherir papers o adhesius en les mateixes i tot el que deteriore la seua estètica o 

entorpisca el seu ús, així com amb la resta de mobiliari urbà. 

2.-Es prohibeix depositar petards, cigars purs, burilles de cigarrets o altres matèries enceses en 
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les papereres i en la resta de contenidors, siga com siga la seua comesa. 

3.- Es prohibeix rebuscar, furgar i extraure elements depositats en papereres i contenidors 

instal·lats en la via pública. Tot això, en interés de la salubritat pública i la seguretat ciutadana. 

Article 22. Fonts i estanys 

Es prohibeix en les fonts públiques: 

a) Llavar objectes de qualsevol classe. 

b) Llavar-se i banyar-se. 

c) Tirar a nadar animals i enterbolir les aigües. 

d) Deixar jugar als xiquets, excepte en les fonts i estanys construïts i destinats especialment a 

aquest efecte. 

Article 23.- Prohibició dels envasos de vidre 

Es prohibeix, en general, el consum en la via pública de tota classe de begudes que es troben 

envasades en recipients de vidre i l'ús de gots del mateix material, excepte quan es realitze en 

taules o terrasses instal·lades per establiments degudament autoritzats per l'Ajuntament. 

Així mateix, es prohibeix amb caràcter general, el consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, 

establiments o transports públics quan pertorben greument la tranquil·litat ciutadana. 

Article 24. Obstaculització del trànsit 

1. Queda prohibit llançar o depositar en la via pública qualsevol element o utensili que puga 

impedir o dificultar el lliure trànsit. 

2. Igualment queda prohibit l'ús de patins, patins elèctrics, monopatins i bicicletes per la vorera 

d’acord amb la legislació vigent en matèria viària. 

Article 25. Quioscs o llocs autoritzats en la via pública 

1. Els qui estiguen al capdavant de quioscos o llocs autoritzats en la via pública estan obligats a 

mantindre net l'espai en què desenvolupen la seua comesa i les seues proximitats durant l'horari 

en què realitzen la seua activitat i a deixar-lo en el mateix estat, una vegada finalitzada aquesta. 

2. La mateixa obligació incumbeix a les persones propietàries de cafés, bars i establiments 

anàlegs quant a la superfície de via o espai lliure públic que s'ocupe amb taules, cadires, etc., així 

com a la vorera corresponent a la longitud de la seua façana. 

3. Les persones titulars dels establiments, quioscos o llocs, així com els concessionaris 

d'expenedories de tabacs i loteries, hauran d'instal·lar pel seu compte i càrrec les papereres 

necessàries i efectuar la recollida dels residus acumulats en aquestes. 

Article 26. Càrrega i descàrrega 

1. Acabada la càrrega i descàrrega de qualsevol vehicle, es procedirà a netejar les voreres i 

calçades que hagueren sigut embrutades durant l'operació, retirant de la via pública els residus 

abocats. 

2. Estan obligats al compliment d'aquest precepte les persones titulars dels vehicles i, 
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subsidiàriament, les persones titulars dels establiments o finques en què haja sigut efectuada la 

càrrega o descàrrega. 

Article 27. Brutícia provocada per vehicles de càrrega 

Les persones propietàries i conductores de vehicles que transporten terres, enderrocs, materials 

pulverulents, àrids, formigó, cartons, papers o qualsevol altra matèria similar hauran de prendre 

quantes mesures siguen precises per a cobrir tals materials durant el transport i evitar que, a causa 

de la seua naturalesa o per efecte de la velocitat del vehicle o del vent, caiguen sobre la via 

pública aigua, pols o part dels materials transportats. 

Article 28. Mobles i estris 

1. Queda prohibit depositar, en els espais públics, mobles, estris i objectes inútils perquè siguen 

retirats pels camions col·lectors de la recollida domiciliària. 

2. Les persones que desitgen desprendre's de tals elements ho sol·licitaran al Servei Municipal 

competent. L'Ajuntament destinarà uns dies i hores determinats perquè s'efectue la recollida. 

Article 29. Abandó de vehicles 

1. L'abandó de vehicles tipificats en l'article 106 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 

d'octubre, que els convertisca en residus urbans, serà sancionat conforme a la normativa de 

residus. 

2. Això no obstant, es podrà eximir de responsabilitat qui cedisca el vehicle a gestors autoritzats 

o l'entregue a l'Ajuntament per al seu tractament com a residu. 

3. Els qui voluntàriament vulguen desprendre's d'un vehicle poden cedir-lo a l'Ajuntament 

aportant la documentació necessària, per a poder realitzar els tràmits administratius necessaris 

per al lliurament del vehicle al Gestor de Residus, el qual procedirà a la descontaminació i 

destrucció del vehicle, així com donar-lo de baixa en la Prefectura provincial de trànsit, fent-se 

càrrec de les despeses de recollida i transport que s'ocasionen. 

4. En tot cas, les persones propietàries dels vehicles o les seues restes hauran de suportar les 

despeses de recollida, transport i depòsit l'abonament del qual serà previ en els supòsits en què 

opten per fer-se càrrec d'aquells. 

Article 30. Excepcions 

S'exclouen de la consideració d'abandonats aquells vehicles sobre els quals recaiga ordre o 

manament judicial, conegut per l'Ajuntament, perquè romanguen en la mateixa situació, encara 

que l'autoritat municipal podrà recaptar l'adopció de les mesures pertinents amb vista a l'adorn 

urbà. 

CAPÍTOL V.- 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS BÉNS DE DOMINI PRIVAT 

Article 31.- Les persones propietàries de solars sense edificar en el nucli urbà i les urbanitzacions 

hauran de mantindre'ls nets, amb la finalitat d'evitar que es depositen fems i enderrocs, a fi 

d’evitar incendis, contaminació i qualsevol tipus de perill. 

Article 32.- En el cas urbà els solars no edificables hauran d'estar barrats amb la finalitat d'evitar 
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que es depositen fems i enderrocs amb la finalitat d'evitar incendis, així com qualsevol tipus de 

perill. 

Article 33. Amuntegament en habitatges 

1. El nombre màxim de persones que podran estar empadronades en un habitatge serà el següent: 

a) Superfície útil de 50 metres quadrats: màxim 5 persones. 

b) Superfície útil de 90 metres quadrats: màxim 9 persones. 

c) Superfície útil de 110 metres quadrats: màxim 11 persones. 

d) Superfície útil de més de 110 metres quadrats: màxim 1 persona per cada 10 metres quadrats. 

2. En cas d'incompliment de la prohibició, a més de la sanció corresponent a qui haja sol·licitat 

l'alta en el padró, haurà de regularitzar-se la situació a instàncies de part o d'ofici. En aquest últim 

cas es donarà de baixa a les persones empadronades més recentment. 

CAPÍTOL VI.- 

SOROLLS I ACTIVITATS MOLESTES 

Article 34. Limitacions als sorolls 

Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics, electrònics o d'un altre 

ordre, hauran d'atendre's a les següents normes: 

1.- En edificis particulars destinats a habitatge o residència dins del terme municipal: 

No hauran de transcendir a la via pública ni a la comunitat veïnal, especialment durant les hores 

de descans nocturn. 

2.-En locals dins del terme municipal: 

No podrà pertorbar-se la tranquil·litat ciutadana, especialment el descans nocturn, amb veus, sons 

o sorolls produït pels animals domèstics, aparells i instruments musicals o acústics, ràdio, 

televisió o qualsevol altra font generadora de sorolls o vibracions en tons desconsiderats, 

respectant-se sempre els usos de la correcta convivència social 

3.- En llocs d'ús públic (carrers, places, jardins, etc.): 

a) Fora de l’horari laboral no podran excedir del soroll legalment establert. 

b) No podrà pertorbar-se la tranquil·litat ciutadana, especialment el descans nocturn, amb veus o 

mitjançant el funcionament d'elements sonors en tons desconsiderats, respectant-se sempre els 

usos de la correcta convivència social. 

c) Es precisarà de la prèvia autorització municipal per a l'organització de balls, revetles, rondalles 

i altres actes similars en llocs públics, que en tot cas s'atindran a l'horari autoritzat. 

d) El soroll procedent d'obres no podrà pertorbar la tranquil·litat ciutadana, no podent superar els 

límits establits reglamentàriament. 

e) Queda prohibit disparar tota classe d'articles pirotècnics que puguen produir sorolls o incendis 

sense autorització prèvia de l'administració municipal, en tot cas, el sol·licitant serà el 

responsable immediat dels sinistres que es produïren. Solament es permetrà la venda de 
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productes pirotècnics als establiments degudament autoritzats. 

Els actes pirotècnics per celebracions tals com: noces, batejos, actes esportius, processons, festes 

patronals, etc. que amb caràcter tradicional es realitzen per a celebrar algun esdeveniment 

excepcional, hauran de comptar amb autorització municipal. 

4. Sorolls procedents de vehicles a motor: 

a) Tant en la via pública com a l'interior d'edificis públics o privats, ha d'impedir-se que per ús 

del motor, botzines o altres elements sonors es puga alterar la normal tranquil·litat ciutadana, tant 

de dia com de nit. 

b) Les persones conductores i ocupants de vehicles s'abstindran de posar a elevada potència els 

aparells de so quan circulen o estiguen estacionats. 

c) Quan la intensitat del soroll excedisca dels límits autoritzats per les vigents normes de trànsit, 

igual que el continuat funcionament del motor innecessàriament, donarà lloc la corresponent 

sanció. 

d) Els conductors de vehicles a motor, amb excepció dels quals serveixen en cotxes de les Forces 

i Cossos de Seguretat, Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament i Institucions Hospitalàries, 

s'abstindran de fer ús dels dispositius acústics dels mateixos en tot el terme municipal, excepte en 

les situacions d'urgència o de perill que aconsellen la seua utilització. 

Article 35.- Període de descans nocturn 

El període de descans nocturn s'entén comprés entre les 22:00 hores fins a les 08:00 hores del 

matí de l'endemà, excepte: 

a) els divendres que estarà comprés entre les 24:00 i les 08:00 hores de l'endemà. 

b) els dissabtes o vespres de festius que estarà comprés entre les 01:00 i les 08:00 hores de 

l'endemà. 

Article 36. Publicitat mitjançant megafonia 

Queda prohibida la publicitat mitjançant megafonia a través d'altaveus o amplificadors col·locats 

en llocs fixos o sobre vehicles, excepte que siga expressament autoritzada per l'Ajuntament o la 

Junta Electoral en períodes electorals. 

Queden fora d'aquesta prohibició els bans efectuats per aquest Ajuntament a través de la 

megafonia municipal. 

Article 37. Activitat de aparcacotxes 

Queda prohibit exercir l'activitat de aparcacotxes, coneguts vulgarment com "gorretes", excepte 

que compten amb l'autorització municipal corresponent. 

Article 38. Exposició de tests o altres elements que puguen suposar perill 

Es prohibeix la col·locació de tests o qualssevol altres objectes que pogueren suposar riscos per a 

les persones transeünts, en els ampits de les finestres o balcons, quan aquestes manquen de la 

protecció adequada. 

CAPÍTOL VII. 
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DE LES CREMES DE RESTES DE JARDINERIA I BARBACOES EN NUCLI URBÀ I 

LES URBANITZACIONS. 

Article 39.- Cremes de restes de jardineria 

1.- Per a la realització d'aquest tipus d'operacions, en tot cas s'haurà de sol·licitar per escrit i 

dirigit a la regidoria competent, la corresponent autorització o permís, sense perjudici de no ser 

autoritzat, i en el qual s'estudiarà qualsevol característica puntual de cada sol·licitud, perills o 

possibles molèsties. 

2.- Donada la poca distància entre immobles, dins del nucli urbà i de les urbanitzacions fora del 

nucli urbà, les cremes que es realitzen hauran de comptar amb els mitjans necessaris per a una 

possible extinció d'aquestes per qualsevol motiu, havent de ser proporcional els mitjans amb la 

quantitat. En cap cas es podrà apilar restes que puguen originar flames de més de 50 cm, havent 

de depositar-se per a la crema en recipients de ferro, o anàlegs. 

3.- Aquest tipus de cremes hauran de realitzar-se entre les 7.00 i les 9.00 hores en el nucli urbà i 

les urbanitzacions, i de 7 a 11 hores en la resta del terme municipal, en el període comprés entre 

el primer dia del mes de juliol i l'últim dia del mes de setembre , la resta de l'any podrà realitzar-

se des de les 8 hores fins a les 15. Queden excloses d'aquest punt les barbacoes que es realitzen 

en propietats privades sempre que es realitzen en llocs condicionats i complint totes les mesures 

de seguretat tendents a evitar la propagació de vent i molèsties veïnals per fums. 

4.- No podran quedar-se les restes de la crema fumejant o en disposició de calius després dels 

horaris autoritzats, així com no podran realitzar-se aquestes labors amb condicions 

meteorològiques adverses, tals com vents mig forts i forts. 

5.- En cap cas es podran realitzar aquestes activitats, quan les columnes de fum per l'aire o una 

altra circumstància, vagen directament a immobles pròxims ocasionant les molèsties pròpies de 

la penetració directa de fums. Com a intenció de bona convivència els que realitzen les cremes 

deuran, en la mesura que siga possible, advertir al veïnat de les intencions i horaris de realització 

de les operacions, amb l'objectiu de no causar molèsties innecessàries. 

6.- En la resta del terme municipal, les cremes de resta de jardineria s'hauran de realitzar prèvia 

autorització, sobre la base del Decret 98/1995, del Govern Valencià pel qual s'aprova el 

reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

CAPÍTOL VIII 

VENDA AMBULANT 

Article 40. Prohibició de la venda ambulant 

Queda prohibida la venda ambulant en via pública, sense permís de l'autoritat competent. Les 

persones que contravinguen aquesta disposició seran sancionats, recollint-se'ls la mercaderia en 

cas de reincidència. Llevat que medie autorització expressa, la qual haurà de ser perfectament 

visible. 

Article 41. Intervenció cautelar de la mercaderia 

1.- En cas que els productes exposats a la venda, segons el parer de la Policia Local, no es puga 

ser correctament acreditada la seua procedència conforme al que es disposa en l'Ordenança 
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Municipal sobre Venda No Sedentària, es procedirà a la seua intervenció cautelar, donant compte 

immediata als òrgans competents per raó d'aquesta matèria, a més de conducta a efectuar la 

corresponent denúncia administrativa per infracció a l'Ordenança sobre Venda No Sedentària. 

2.- Si transcorreguts 15 dies des de l'adopció d'aquesta mesura sense que s'haja iniciat el 

procediment sancionador o, si iniciat aquest, no es pronunciara expressament sobre les mesures 

adoptades, aquestes mesures quedaran sense efecte podent ser retirats els objectes decomissats 

pel seu titular. 

3.- Si es procedira a la intervenció cautelar de la mercaderia per qualsevol dels preceptes establits 

legalment, seran depositats en el depòsit municipal destinat a aquest efecte. Si transcorreguts 2 

mesos des de la seua intervenció cautelar no haguera sigut recollida, es procedirà a la seua 

destrucció. No obstant això si es tractara de roba, bosses o similars es podran entregar a un centre 

benèfic de la ciutat. 

Article 42. Altres Disposicions 

En relació als actes relacionats amb la venda ambulant, s'estarà subjecte al compliment de 

l'Ordenança Municipal aprovada a aquest efecte. 

Estarà permesa la venda tradicional de productes agraris locals borriolencs a la porta de les cases, 

com són taronges, ametles, garrofes i olives, o altres productes agrícoles, amb l’obligatorietat que 

aquests siguen les persones propietàries dels esmentats productes. 

CAPÍTOL IX. 

PUBLICITAT EN LA VIA PÚBLICA 

Article 43. Pintades i cartells 

1.- Es prohibeixen tota classe de pintades en la via pública, tant sobre elements estructurals, 

calçades, voreres, mobiliari urbà i sobre murs i façanes, tant de titularitat pública com privades, 

així com la col·locació de cartells, pancartes i similars, excepte en els llocs degudament 

autoritzats i assenyalats a aquest efecte. 

2.- Les pancartes hauran de ser retirades per les persones interessades tan prompte com haja 

caducat el termini per al qual van ser autoritzades. De no fer-ho així, seran retirades pels serveis 

municipals, imputant-se als responsables els costos corresponents al servei prestat, sense 

perjudici de la corresponent sanció. 

3.- Queda prohibit fixar cartells, senyals, pancartes, pasquins, pintades etc., en façanes d'edificis, 

fanals, instal·lacions municipals, contenidors, vies de comunicació i altre mobiliari urbà. La 

col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers pegats o qualsevol altra forma 

de propaganda o publicitat únicament es podrà efectuar en els llocs autoritzats. 

4.- La col·locació de pancartes en la via pública o en els edificis només podrà ser realitzada amb 

autorització municipal. En tot cas l'autorització es referirà a la col·locació de cartells, pancartes i 

elements que no danyen ni embruten la superfície i siguen de fàcil extracció, amb compromís per 

part del sol·licitant de l'autorització de retirar-los en el termini que s'establisca. Els cartells 

col·locats en els fanals estaran situats a una altura que no dificulte el pas de vianants ni 

obstaculitze la visibilitat dels conductors. En qualsevol cas, queda totalment prohibit col·locar 

cartells al costat dels senyals de trànsit. 
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5.- Els responsables de la col·locació seran les persones físiques o jurídiques que consten com a 

anunciadors i els seus autors materials. 

6.- En qualsevol cas els responsables estan obligats a la retirada de tots els cartells, tanques i 

elements col·locats sense autorització. L'Ajuntament podrà procedir a la seua retirada deforma 

subsidiària i repercutint el cost en els responsables, sense perjudici de les sancions corresponents. 

7.- Les pancartes que instal·len les penyes en els seus casals amb motiu de les festes patronals de 

la ciutat hauran de col·locar-se seguint les normes anteriorment exposades, podent romandre 

instal·lades des d'una setmana abans de les festes fins a una setmana després de finalitzar les 

mateixes. 

8.- S'exceptuen les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre tanques dels solars, per a 

les quals serà necessari la prèvia autorització corresponent. 

Article 44.- Fullets i octavetes de propaganda 

1. Es prohibeix escampar i tirar tota classe de fullets i octavetes de propaganda i materials 

similars. Els serveis municipals procediran a netejar la part de l'espai urbà que s'haguera vist 

afectat per la distribució de fullets o anàlegs, imputant als responsables o en defecte d'això a 

l'empresa o entitat anunciada en els mateixos el cost corresponent als serveis prestats, sense 

perjudici de la sanció corresponent. 

2. Queda prohibida la col·locació de fullets o octavetes de propaganda, amb finalitats 

publicitàries, en els vehicles estacionats. 

3. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar la propaganda fora del 

recinte de la porteria dels edificis, respectant en qualsevol cas el que recull l'Ordenança 

Municipal sobre publicitat comercial directa en les bústies. 

Article 45. Característiques especials 

Aquelles activitats que per les seues característiques especials per al desenvolupament de la seua 

comesa utilitzen la via pública o s'anuncien en ella, se'ls podrà obligar a depositar fiança que 

garantisca la responsabilitat derivada de la deterioració de la via pública així com la seua neteja. 

En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran 

cautelarment els materials emprats. 

Igualment, comminaran personalment a la persona infractora al fet que procedisca a retirar el 

material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sense perjudici de les sancions que 

corresponga imposar per la infracció comesa. 

Article 46.- Es prohibeix la realització d'activitats i prestació de serveis en l'espai públic no 

autoritzats tals com jocs que impliquen apostes, tarot, col·locació de trenes, músics de carrer, 

manyagues, tatuatges, promoció de negocis, publicitat o uns altres que necessiten autorització 

municipal. 

En aquest cas els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, 

així com dels guanys obtinguts per aquestes conductes. 

CAPÍTOL X 
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LA TINENÇA I PROTECCIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 47.- Animals de companyia 

1.- Són animals de companyia aquells que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb 

persones, amb finalitats educatives, socials o lúdiques, sense ànim lucratiu. 

2.- Seran aplicables aquestes disposicions a artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, ocells i mamífers 

de companyia. 

3.- Especialment serà aplicable a les subespècies i varietats de gossos i gats. 

4.- Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de companyia en domicilis particulars, 

sempre que les circumstàncies de l'allotjament en l'aspecte higiènic ho permeten i que no es 

produïsquen situacions de perill o incomoditat per al veïnat o per a altres persones en general, o 

per al propi animal. 

5.-Quan es decidisca que no és tolerable l'estada d'animals en un habitatge o local, les persones 

propietàries d'aquests hauran de procedir al seu desallotjament. 

6.- La tinença d'animals salvatges queda prohibida. 

7.- En el supòsit de la tinença d'espècies protegides o d'animals no domèstics, sense els 

corresponents documents que l'autoritzen l'Autoritat Municipal podrà decretar el decomís 

d'aquests. 

8.- Els animals que hagen causat lesions a les persones o altres animals, així com tots aquells 

sospitosos de patir malalties contagioses, hauran de ser sotmesos immediatament i durant deu 

dies a control veterinari. El compliment d'aquest precepte recaurà tant sobre el propietari com 

sobre qualsevol persona que en absència dels anteriors tinga coneixement dels fets. Les despeses 

que ocasionen pel control d'animals i possible retenció seran satisfets per les persones 

propietàries d'aquests. Aquells animals que patisquen malalties contagioses, cròniques i 

incurables a les persones seran sacrificats pels procediments i en els centres degudament 

autoritzats. 

9.- Quan alguna persona reculla qualsevol animal, presumint que està abandonat o perdut, amb 

ànim de donar-li recer, haurà de comunicar-ho a l'autoritat, amb la finalitat d'anunciar la troballa, 

per al seu públic coneixement. Si transcorreguts 15 dies des de l'inici de la publicació no hi 

haguera propietari que el reclamara, serà el que ho va trobar qui podrà disposar de l'animal com 

de la seua propietat. Si per alguna causa especial l'antiga persona propietària el reconeguera i 

trobara amb la nova persona propietària, aquesta tindrà l'obligació d'entregar-li'l fent efectiva, en 

concepte de dietes i recer, la qual cosa en dret corresponga. 

Article 48.- Cens i targeta sanitària 

1.- Les persones propietàries de gossos estan obligades a censar-los en el Servei Municipal 

corresponent, així com de proveir-se de la Targeta Sanitària Canina i identificar-ho en el Registre 

Informàtic Valencià d'Identificació Animal (RIVIA) dependent de la Generalitat Valenciana, que 

pot obtindre's durant els dies de vacunació antiràbica obligatòria o a través dels veterinaris que 

procedisquen a la vacunació de l'animal. 

2.- Els qui vengueren o cediren algun animal, o canviaren de domicili, estan obligats a 
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comunicar-lo al servei municipal competent, dins del termini d'un mes, indicant el nom i domicili 

del nou posseïdor, amb referència expressa al seu número d'identificació censal. Hauran de 

comunicar també la mort de l'animal quan es produïsca. 

Article 49.- Vacunació 

Periòdicament hauran de ser vacunats els gossos en les dates fixades a aquest efecte, fent-se 

constar la data de compliment d'aquesta obligació en la seua targeta de control sanitari. En els 

casos de declaració d'epizoòties, les persones propietàries dels gossos compliran les disposicions 

preventives que es dicten per les autoritats competents, així com les prescripcions que ordene 

l'alcaldia. L'autoritat municipal disposarà, previ informe veterinari, el sacrifici sense cap 

indemnització dels gossos respecte dels quals s'haguera diagnosticat ràbia o malalties contagioses 

anàlogues. 

Article 50. Altres obligacions 

1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagueren mossegat estan obligats a 

facilitar les dades corresponents de l'animal agressor, tant a la persona agredida o als seus 

representants legals, com a les autoritats competents que ho sol·liciten. A petició de la persona 

propietària i baix el control veterinari, l'observació antiràbica dels gossos agressors podrà fer-se 

en el domicili d’aquesta persona, sempre que el gos estiguera vacunat contra la ràbia i inclòs en 

el cens caní de l'any en curs. 

2. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de l'espècie canina amb més de tres mesos 

d'edat de les races catalogades com potencialment perilloses, creuaments de les mateixes o amb 

altres races i de tipologia similar, tindran la consideració de gossos potencialment perillosos, 

d’acord amb les característiques que s’especifiquen en l'Annex II del Reial decret 287/2002, de 2 

de març, així com gossos ensinistrats per a l'atac. Les persones propietàries d’aquests gossos 

hauran de formalitzar la seua inscripció en el Registre Municipal d'Animals Potencialment 

Perillosos i obtindre la preceptiva llicència administrativa per a la seua tinença. 

3. Igualment, hauran de sol·licitar autorització administrativa les persones propietàries i tenidores 

de rèptils que superen els dos quilograms de pes actual o en estat adult, artròpodes i peixos 

susceptibles d’inocular verí que precise hospitalització de la persona agredida i mamífers de la 

fauna salvatge que superen els 10 quilograms de pes en estat adult. 

Article 51.- Gossos de vigilància 

1.- Les persones que utilitzen a gossos per a la vigilància d'obres, o qualsevol espai o recinte 

tancat els hauran de procurar aliment, allotjament i cures adequades, a més no podran estar 

permanentment lligats i, en cas d'estar subjectes, el mitjà de subjecció haurà de permetre la seua 

llibertat de moviments. Així mateix hauran de figurar inscrits en el cens de gossos. 

2.- Els gossos guardians hauran d'estar baix vigilància de les persones propietàries o persones 

responsables i, en tot cas, en recintes on no puguen causar danys a persones o coses, havent 

d'advertir-se en lloc visible l'existència del gos guardià. 

Article 52.- En la via pública 

1.- En les vies públiques, els animals hauran d'anar sempre acompanyats per les seues respectives 

persones propietàries o per una persona que es faça responsable. La persona acompanyant de 
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l'animal haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè no puga ocasionar molèsties o danys a 

persones o béns. 

2.- En les vies públiques, els gossos hauran d'anar proveïts de corretja o cadena i collaret amb la 

identificació corresponent. Han de circular amb morrió tots els gossos, quan la seua perillositat 

haja estat constatada per la seua naturalesa, les seues característiques i els especificats en la 

normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos. 

3.- Els gossos no podran accedir a les zones de jocs infantils. Es considerarà zona de jocs 

infantils la superfície ocupada pel mobiliari urbà dels jocs i una zona d'influència constituïda per 

una franja de 5 metres d'amplària que vorege aquesta superfície, la qual estarà senyalitzada. 

4.- Està prohibit donar aliments a qualsevol tipus d'animal en la via pública, o en les zones de 

domini públic. 

5.- Les persones responsables dels gossos hauran d'anar proveïts de, almenys, una bossa de les 

quals s'utilitzen per a la recollida de defecacions, havent d'acreditar que disposen d'ella a 

requeriment de la Policia Local. 

6.- Les persones responsable dels gossos hauran d'anar proveïts d'una botella o recipient amb 

barreja d’aigua i vinagre, o productes anàlegs, sent obligatori el seu ús a fi de minimitzar 

l'impacte de les miccions d'aquests animals en l'entorn i mobiliari urbà, siga públic o privat. 

Article 53. Gossos abandonats 

Es considerarà gos abandonat aquell que no tinga amo ni domicili conegut, ni estiga proveït 

d'identificació, o aquell que circule sense ser conduït per una persona en el terme municipal de 

Borriol. No tindrà no obstant això consideració de gos abandonat aquell que camine al costat de 

la persona propietària, encara que circumstancialment no siga conduït subjecte per corretja o 

cadena, si circula amb collaret i xapa d'Identificació Numerada. 

Article 54.- Prohibicions en relació amb els animals de companyia 

Queda expressament prohibit: 

1.- L'entrada en zones d'esplai infantil per a xiquets, a excepció d’actes expressament avalades 

per les autoritats sanitàries competents. 

2.- La circulació o permanència en piscines públiques. 

3.- L'entrada en locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació 

d'aliments, a excepció de tendes de menjars d’animals. 

4.- Les persones que conduïsquen animals de companyia hauran d'impedir que aquests 

deambulen per jardins i en qualsevol lloc dedicat als jocs infantils i, consegüentment, no hauran 

de permetre, en cap cas, que depositen les seues dejeccions o miccions en aquests espais. Podran 

circular en espais circumdants a jardins els gossos guia que acompanyen les persones invidents. 

5.- Per tal d’evacuar les dejeccions o les miccions, si no existeix un lloc assenyalat a tals efectes, 

les persones propietàries d’animals de companyia hauran de dur l’animal junt a la vorada i el més 

prop possible a l’embornal del clavegueram. En qualsevol cas, les persones propietàries hauran 

de retirar els excrements i netejar la part de la via pública que haguera estat afectada per eixes 

dejeccions o miccions. En aquest sentit, s’inclouen igualment les persones propietàries d’èquids 
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que defequen o miccionen en via pública, els quals també hauran de retirar obligatòriament les 

dejeccions i netejar les miccions. 

6.- Maltractar o abandonar als animals. 

7.- Mantindre'ls en instal·lacions indegudes, des del punt de vista sanitari i, no subministrar-los 

alimentació necessària. 

8.- La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres 

activitats que impliquen crueltat o maltracte, puguen ocasionar-los la mort, sofriments o fer-los 

objecte de tractaments antinaturals o vexatoris. 

9.- Es procurarà, des de les 22 hores fins a les 8 hores, no deixar als patis, terrasses, galeries, 

balcons o altres espais oberts o tancats, animals que amb els seus sons, crits o cants destorben el 

descans del veïnat. 

A qualsevol hora hauran de ser retirats per les persones propietàries o encarregades quan, de 

manera evident, ocasionen molèsties als altres ocupants de l'edifici o dels edificis veïns. 

Article 55. Molèsties al veïnat 

Les persones propietàries d'animals que per qualsevol circumstància i d'una manera freqüent, 

produïsquen molèsties al veïnat, sense que prenguen les mesures oportunes per a evitar-lo, seran 

sancionats i en els supòsits dels punts 5,6 i 7 de l'article 41 els animals podran ser-los confiscats 

per l'autoritat. 

Article 56. Registre de gossos potencialment perillosos 

1. Sense perjudici del funcionament d'altres registres o censos municipals d'animals de 

companyia, l'Ajuntament disposarà d'un registre especial destinat a la inscripció de tots els 

gossos potencialment perillosos que residisquen en aquest municipi. 

2. Incumbeix a les persones titulars de les llicències regulades en l'article anterior, l'obligació de 

sol·licitar la inscripció en el Registre d'Animals Potencialment Perillosos municipal dels animals 

que es troben sota la seua custòdia, dins dels quinze dies següents a la data en què haja obtingut 

la corresponent llicència o bé, en idèntic termini, des que es troben sota el seu custòdia animals 

d'obligada inscripció. 

3. Així mateix, en el termini màxim de quinze dies, les persones responsables d'animals inscrits 

en el Registre hauran de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o per més de tres 

mesos, l'esterilització, malaltia o mort de l'animal, així com qualsevol incidència ressenyable en 

relació amb el comportament o situació de l'animal, sense perjudici que l'administració, d'ofici, 

practique l'anotació de les circumstàncies que tinga coneixement pels seus mitjans, per 

comunicació d'altres autoritats o per denúncia de particulars. 

4. En el Registre Municipal de Gossos Potencialment Perillosos, es faran constar les següents 

dades: 

a) Dades personals de les persones tenidores: nom i cognoms o raó social, DNI o CIF, domicili, 

títol o activitat per la qual està en possessió de l'animal (de les persones propietàries, criadores, 

tenidores, importadores, etc.) i número de llicència i data d'expedició. 

b) Dades identificatives de l'animal: tipus d'animal i raça, nom, data de naixement, sexe, color, 
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signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.), codi d'identificació i zona d'aplicació, lloc 

habitual de residència i destinació (companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, maneig de 

bestiar, caça, etc.). 

c) Incidències: qualsevol incident produït per l'animal al llarg de la seua vida, ja siguen declarats 

per les persones sol·licitants de la inscripció o coneguts per l'Ajuntament a través d'autoritats 

administratives o judicials, o per denúncia de particulars. Comunicacions presentades per les 

entitats organitzadores d'exposicions de races canines sobre exclusió de l'animal per demostrar 

actituds agressives o perilloses. Comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs, donació, 

robatori, mort o pèrdua de l'animal, indicant, si escau, el nom de la nova persona tenidora. 

Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l'animal a una altra Comunitat Autònoma, siga amb 

caràcter permanent o per període superior a 3 mesos. Certificat de sanitat animal expedit per 

l'autoritat competent, que acredite, amb periodicitat anual, la situació sanitària de l'animal i la 

inexistència de malalties o trastorns que el facen especialment perillós, amb indicació de 

l'autoritat que l'expedeix. Tipus d'ensinistrament rebut per l'animal i identificació de la persona 

ensinistradora. L'esterilització de l'animal, amb indicació de si és voluntària, a petició de la 

persona titular o tenidora de l'animal, o obligatòria, amb indicació de l'autoritat administrativa o 

judicial que va dictar el mandat o resolució; així com el nom del/la veterinari/a que la va 

practicar. Mort de l'animal, ja siga natural o per sacrifici certificat per veterinari/a o autoritat 

competent, amb indicació, en tots dos casos, de les causes que la van provocar. Amb la mort de 

l'animal es procedirà a tancar la seua fitxa del Registre. 

5. Totes les altes, baixes o incidències que s'inscriguen en el Registre Municipal, seran 

immediatament comunicades al Registre Central informatitzat dependent de la Comunitat 

Autònoma. Tot això sense perjudici que es notifiquen immediatament a les autoritats 

administratives o judicials competents, qualsevol incidència o capítol de violència que conste en 

el Registre per a la seua valoració i, si escau, adopció de les mesures cautelars o preventives que 

s'estimen necessàries. 

Article 57. Obligacions de les persones propietàries, criadores o tenidores 

La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics, que es reduirà 

exclusivament als gossos, exigirà que la persona que els conduïsca i controle porte amb si la 

llicència administrativa, havent de complir a més amb el següent: 

a) Els animals hauran d'estar en tot moment proveïts de la seua corresponent identificació. 

b) Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així 

com un morrió homologat i adequat per a la seua raça, no podent portar més d'un d'aquests 

gossos per persona. 

c) En cap cas podran ser conduïts per menors d'edat. 

d) S'haurà d'evitar que els animals s'aproximen a les persones a distància inferior a un metre, 

excepte consentiment exprés d'aquells, i en tot cas, a les menors de díhuit anys si aquests no van 

acompanyats d'una persona adulta. 

e) S'evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre contra les persones o altres animals. 

f) Es prohibeix la presència i circulació d'aquests animals en parcs i jardins públics, així com en 

els voltants de centres educatius, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i en 



  
 

EXPT: PLENO/2021/5  

ASUNTO: SESION PLENO ORDINARIO 27 MAYO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461. Fax: 964321401 

general en les zones públiques caracteritzades per un trànsit intens de persones. 

CAPÍTOL XI.- 

DELS CASALS, PENYES I COLLES DE JÓVENS 

Article 58.- Definició de casal, penya i colla de jóvens 

A l'efecte d'aquesta ordenança, s'entén com a casal, penya o colla, qualsevol local situat en el 

terme municipal, on normalment es reunisquen diverses persones, sobretot joves, principalment 

amb finalitats ociosos, a qualsevol hora del dia, encara que sobretot a les nits, i sense cap mena 

de control ni autorització a aquest efecte, produint les consegüents molèsties, bé amb música, 

riures, crits, converses amb veu elevada, tràfec de vehicles dels reunits pels voltants, etc., i 

pertorbant l'assossec i el descans del veïnat. 

No es consideren Casals els llocs en els quals es reunisquen grups de persones per a la celebració 

d'activitats lúdiques. 

Article 59.- Autorització i inscripció municipal 

1.- Sense perjudici del dret de reunió a què fa referència la Constitució Espanyola i l'article 2 de 

la llei Orgànica 9/83, els casals hauran de ser autoritzats i inscrits en un Registre Municipal, on es 

deixarà constància dels noms dels usuaris i el del propietari del local. En el cas que els seus 

usuaris siguen menors d'edat, es requerirà autorització dels pares. 

2.- La inscripció en aquest registre s'haurà de sol·licitar per persona major d'edat presentant: 

a) El tècnic municipal podrà realitzar una inspecció en el local, el qual haurà d'acreditar que es 

compleixen les condicions mínimes exigibles d'habitabilitat i seguretat, indicant així mateix 

l'aforament del local. 

a) Sol·licitud de registre, segons model oficial. En aquesta sol·licitud haurà de fer-se constar la 

persona responsable del casal, de la qual es facilitaran dades de contacte i haurà de ser en tot cas 

major d'edat. 

b) Relació d'usuaris del local, amb autorització paterna en cas de ser menors d'edat. 

c) Contracte d'arrendament on es permeta aqueix ús del local o bé autorització expressa del 

propietari, o en el cas que el sol·licitant siga el propietari del local, escriptura de propietat. 

La inscripció en el Registre comporta l'autorització del funcionament del casal, amb les 

limitacions establides en aquesta ordenança, sense que això supose, de cap manera, la concessió 

de llicència d'activitat. La falta d'inscripció serà sancionable conformement al que es disposa en 

aquesta ordenança. 

3.- Hauran de complir-se les següents mesures de seguretat: 

a) Els locals no han de contindre materials altament inflamables (gasolina, alcohol, gasoil, 

pólvora i anàlegs). 

b) El seu aforament màxim serà d'una persona per metre quadrat. 

c) Les portes i eixides hauran de mantindre's lliures de qualsevol obstacle. 

d) El local haurà de reunir les condicions mínimes de seguretat i higiene en relació amb l'activitat 
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a desenvolupar, i com a mínim disposarà d'una estructura estable, de WC, aigua potable i 

electricitat pròpia. 

4.- La responsabilitat serà exclusiva del propietari de l'immoble en el cas que cedisca l'ús del 

mateix sense que complisca les condicions establides. 

5.-Hauran de complir-se les ordenances municipals i altra normativa d'aplicació quant a neteja, 

condícia, adorn, horari i comportament cívic. Del seu incompliment seran responsables les 

persones propietàries de l'immoble, si no existeix contracte d'arrendament. En cas d'existir 

contracte d'arrendament, la responsabilitat recaurà sobre l'arrendatari i, subsidiàriament, sobre 

l'arrendador. 

Article 60. Targeta Registre Municipal de casal, penya o colla 

Una vegada registrada la penya, i després de resultar favorable la inspecció recollida en l'article 

anterior, per part de l'ajuntament se'ls expedirà una targeta en la qual constarà el número de 

registre, nom de la penya, nom de la persona responsable i ubicació d'aquesta. 

Aquesta targeta haurà de ser exposada en lloc visible. 

Article 61. Molèsties al veïnat 

1.- Els usuaris dels casals evitaran molèsties al veïnat, no havent de transmetre a aquests més 

volum sonor del normal en qualsevol habitatge, principalment en horari nocturn. 

2.- Així mateix evitaran concentrar-se en aqueixes hores nocturnes al carrer, pertorbant el descans 

del veïnat. 

Article 62. Altres prohibicions 

1. En aquests locals estarà prohibida la venda de begudes o aliments. 

2. En tot cas, no es permetrà la venda, dispensació i subministrament (gratuït o no) de qualsevol 

tipus de begudes alcohòliques i tabac a menors de díhuit anys. 

3.- L'incompliment d'algunes de les condicions anteriors donarà lloc a les diligències pertinents i 

la comunicació a l'alcaldia per a la tramitació de la sanció corresponent inclòs el tancament del 

local. 

Article 63. Casals, penyes i colles en festes patronals 

Durant la celebració de les festes patronals de Sant Bartomeu i Sant Roc i per a les de Sant 

Vicent i Sant Antoni, i a fi de no produir molèsties al veïnat, per a mantindre en condicions de 

salubritat i seguretat els tradicionals llocs de reunió i la via pública, i perquè, en definitiva, les 

festes es desenvolupen en perfecta convivència i sense cap d'incidents, s'hauran de respectar, a 

més de les contingudes en aquest Capítol, les següents normes: 

1.- Haurà de mantindre's neta la via pública en la zona d'influència dels locals. En aquest sentit es 

recomana disposar d'un recipient o bidó visible per a depositar els gots i altres objectes d'un sol 

ús a la porta del local, sense que produïsca molèsties a la via pública i que siga fàcilment 

netejable. 

2.- Els aparells de megafonia, i en general, tots els aparells susceptibles de produir sorolls, hauran 

de deixar de funcionar a les 01.00 hores de la matinada, els divendres i dissabtes; i fins a les 
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22.00 horinfraccions 

es de la nit la resta de dies. A aquestes hores també hauran de cessar les activitats musicals que 

s'organitzen. 

3.- En qualsevol cas, no es permetrà la ubicació en l'exterior dels locals d'aparells de megafonia, 

reproductors de so o de qualsevol altre aparell susceptible de produir un nivell sonor superior a 

l'ordinari. Exceptuant la celebració de balls, revetles o altres actes similars autoritzats per 

l'Ajuntament. 

Les normes i recomanacions contingudes en el present article podran ser objecte de recordatori o 

de modificació en algun dels seus aspectes mitjançant Bàndol de l'alcaldia. 

Article 64. Responsabilitat d'aquest capítol 

Seran responsables: 

1. La persona que figure com a responsable en el Registre, llevat que la persona que cause la 

pertorbació estiguera identificada, en aquest cas recauria sobre ella. 

2. En cas d'incompliment de l'obligació de Registre, seran responsables les persones titulars de 

l'immoble. 

3. En cas de tractar-se de menors d'edat seran responsables els pares o tutors. 

Article 65. Adopció de mesures provisionals 

Quan de l'informe de la inspecció derivara l'existència d'un perill greu de pertorbació de la 

tranquil·litat o seguretat per l'emissió de sorolls o producció de vibracions, podrà acordar-se 

cautelarment per l'autoritat municipal o pels seus agents, l'adopció de mesures de caràcter 

provisional que resulten necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera recaure 

i la bona fi del procediment. 

Article 66. Mesures provisionals 

1. Amb independència de la instrucció del corresponent expedient sancionador, en aquells 

supòsits en què es detecten o denuncien situacions en les quals concórreguen alguna o algunes de 

les circumstàncies assenyalades en aquest article, podran adoptar-se les següents mesures 

provisionals: 

a) Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció 

productora de la pertorbació. 

b) Paralització de l'activitat musical o, si escau, precintat immediat dels aparells productors o 

reproductors de música. 

c) Suspensió de l'activitat. 

d) Restricció temporal d'horaris de funcionament. 

2. Les mesures provisionals expressades en el punt a), b), c) i d) de l'apartat anterior podran 

adoptar-se sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents: 

a) Quan la font pertorbadora produïsquen molèsties manifestes en confrontants i veïnat pròxim. 

b) Quan en l’espai interior o exterior pertanyent a un local, es produïsquen càntics, veus o 
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altercats sense que el titular o encarregat del local adopte les mesures necessàries per a evitar-lo. 

c) Qualsevol manipulació, canvi o alteració dels precintes o ajustos limitadors de so o en els 

aparells, mecanismes, mitjans o sistemes del taratge dels aparells emissors productors o 

reproductors de música i en les condicions de funcionament. 

d) Haver sigut sancionat anteriorment per infraccions greus o molt greus en virtut d'expedient 

sancionador. 

3. Competències per a la seua adopció: 

a) Les mesures provisionals previstes, s'adoptaran per l’alcaldia a la vista dels informes emesos 

sobre aquest tema, llevat que el soroll procedents de aparells productors i reproductors de música 

originen en colindants o veïnat pròxim molèsties manifestes, en que els seus suposats les mesures 

cautelars previstes en el punt a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article, s'adoptaren per la pròpia 

Policia Local i seran de caràcter immediat. 

b) En el supòsit de produir-se els fets descrits en l'apartat 2b), s'efectuarà la immediata suspensió 

temporal de l'activitat per la policia local, en els casos en què s'estiguen produint desordres que 

alteren la tranquil·litat ciutadana. En aquest supòsit, l'establiment podrà iniciar la seua activitat 

l'endemà, amb independència de les responsabilitats administratives o penals al fet que pertocara. 

c) Quan no haja sigut l’alcaldia qui hi haja adoptat les mesures cautelars, hauran de ratificar-se o 

alçar-se pel mateix en el termini màxim de 15 dies. 

4. En el cas que per la policia local s'apreciara que el local presenta instal·lacions i/o realitza 

activitats que excedisquen de la s pròpies d'una penya, o el nivell d'impacte pels sorolls 

transmesos en les edificacions destinades a residència confrontants o pròximes, supera els límits 

imposats per la normativa vigent, donarà compte immediata a l'autoritat municipal perquè adopte 

les mesures oportunes, entre elles, si escau, el precintat de les instal·lacions causants de les 

molèsties, la qual cosa es reflectirà en l'acta alçada a aquest efecte, romanent en vigor fins que la 

instal·lació siga desmantellada o siguen esmenats els defectes tècnics o administratius que van 

provocar l'impacte. 

CAPÍTOL XII. 

SISTEMES D'ALARMA 

Article 67.- Mesures en la instal·lació 

Tota persona física o jurídica que instal·le sistemes de seguretat (alarmes), tant en béns immobles 

com mobles, que puguen produir molèsties al veïnat pel seu funcionament normal o anormal, 

hauran d'adoptar totes les mesures necessàries per a mantindre el normal funcionament del 

sistema de seguretat. 

Article 68. Control dels sistemes d'alarma 

1.- La Policia Local podrà utilitzar els mitjans necessaris per a interrompre el sistema d'alarma en 

cas de funcionament anormal d'aquest, sense perjudici de sol·licitar prèviament autorització 

judicial. 

2.- Si no fora trobada o no compareguera cap persona responsable en el domicili o establiment on 

s'haguera connectat l'alarma, es procedirà a denunciar al seu titular per no adoptar totes les 
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mesures necessàries per a mantindre el normal funcionament del sistema de seguretat i evitar 

molèsties a la resta del veïnat. 

3.- En aquells casos en els quals les alarmes instal·lades en vehicles estiguen funcionant per un 

temps superior a 5 minuts, l'autoritat municipal, valorant la gravetat de la pertorbació, els límits 

sonors establits, la impossibilitat de desconnexió de l'alarma i el perjudici a la tranquil·litat 

pública, podrà arribar a la retirada, sense costes, dels vehicles als depòsits municipals habilitats a 

aquest efecte. 

CAPÍTOL XIII. 

DE L'ÚS DE LES AERONAUS PILOTADES PER CONTROL REMOT 

Article 69. Requisits generals d'ús de les aeronaus pilotades per control remot (RPA) 

L'ús d'aeronaus pilotades per control remot en el terme municipal de Borriol es regirà per la 

normativa aplicable vigent en aquest moment. 

Article 70. Requisits dels sistemes d'aeronaus pilotades per control remot (RPAS) 

1. Totes les aeronaus pilotades per control remot hauran de portar fixada a la seua estructura una 

placa identificativa amb les dades especificats en la normativa vigent. 

Article 71. Responsabilitat en matèria de manteniment 

L'operador és responsable del manteniment i conservació de l'aeronavegabilitat i haurà d'establir 

un sistema de registre de les dades relatives a: 

a) Els vols realitzats i temps de vol. 

b) Les deficiències ocorregudes abans i durant els vols. 

c) Els esdeveniments significatius relacionats amb la seguretat. 

Article 72. Operacions d'aeronaus d'ús professional 

L'ús d'aeronaus pilotades per control remot (RPAS) professional sobre aglomeracions d'edificis o 

llocs habitats o de reunions de persones a l'aire lliure requerirà, a més del compliment de la 

normativa vigent, prèvia autorització municipal 

Aquesta sol·licitud haurà d'anar dirigida a la màxima autoritat municipal, l’alcaldia, amb una 

antelació mínima de 15 dies. 

Article 73. Operacions d'aeronaus d'ús recreatiu 

1. L'ús recreatiu d'aeronaus pilotades per control remot (RPAS) es regirà per la normativa vigent 

en aquest moment. 

2. Amb llum diürna, el seu ús es realitzarà amb aeronaus de fins a 25kg de pes, allunyat 

d'aglomeracions d'edificis o llocs habitats o de reunions de persones a l'aire lliure, mantenint el 

contacte visual amb l'aparell i en condicions meteorològiques de vol visual òptimes i sense avisos 

de risc d'emergències per incendis forestals. 

3. Sense llum diürna, el seu ús es realitzarà amb aeronaus de fins a 2kg de pes, allunyat 

d'aglomeracions d'edificis o llocs habitats o de reunions de persones a l'aire lliure, mantenint el 

contacte visual amb l'aparell i en condicions meteorològiques de vol visual òptimes i sense avisos 
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de risc d'emergències per incendis forestals. 

4. Es podrà sobrevolar sobre aglomeracions d'edificis, llocs habitats o de reunions de persones a 

l'aire lliure, quan es tracte d'aeronaus de fins a 250 grams de pes que operen a una altura màxim 

no superior a 20 metres, sempre que no cause molèsties a terceres persones, no s'envaïsca la seua 

intimitat i en tot cas en condicions meteorològiques de vol visual òptimes i sense avisos de risc 

d'emergències per incendis forestals. 

CAPITOL XIV 

PROCEDIMENT SANCIONADOR. 

Article 74.- Inici del procediment 

El procediment s'iniciarà d'ofici per la pròpia administració municipal, en virtut de la funció 

inspectora i de comprovació, pròpia de la seua competència, o a instàncies de part mitjançant la 

corresponent denúncia. 

En el que es preveu en aquesta ordenança s'estarà al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 

d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Article 75.- Infraccions 

Les accions o omissions als preceptes d'aquesta ordenança constitueixen infraccions 

administratives i seran sancionades en els casos i formes que es determinen. Igualment els seran 

aplicables les mesures de caràcter provisional que l'òrgan competent per a iniciar el procediment 

sancionador estime convenients per a evitar el manteniment dels efectes de les infraccions o 

asseguren l'eficàcia de la resolució que puga recaure. 

Article 76.- Classificació de les infraccions 

Per a determinar la naturalesa de la infracció, el grau i la quantia de la sanció es tindran en 

compte les següents circumstàncies: 

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració. 

b) La naturalesa i gravetat dels perjudicis causats. 

c) La reincidència per comissió en el terme d'un any de més d'una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així haja sigut declarada per resolució ferma. 

Sense perjudici del que s'estableix en els apartats anteriors, els infractors respondran dels costos 

que originen els seus actes. 

Article 77.- Sancions 

1.- Les infraccions a la present ordenança, excepte previsió legal diferent, se sancionaran amb 

multa que haurà de respectar les següents quanties: 

a) Infraccions molt greus fins a 3.000 euros. 

b) Infraccions greus fins a 1.500 euros. 

c) Infraccions lleus fins a 750 euros. 
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De conformitat amb l'article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, el termini màxim en què ha de notificar-se la resolució 

expressa dels procediments sancionadors serà de 6 mesos. 

De conformitat amb l'article 85.2 de la LPACAP, l'òrgan competent per a resoldre el procediment, 

en qualsevol moment anterior a la resolució, serà aplicable la reducció del 40% sobre l'import 

proposat, amb les següents condicions: 1) que es realitze el pagament voluntari i 2) quan la 

sanció tinga únicament caràcter pecuniari. 

En tot cas, es considerarà que una vegada realitzada la reducció i realitzat el pagament efectiu 

s'estarà condicionat al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa 

contra la sanció. 

2. L'òrgan instructor podrà determinar la quantia definitiva de la multa. 

Article 78.- Competència 

La competència per a imposar sancions correspondrà a l’alcaldia, sense perjudici del que 

s'estableix en altres lleis o normes de rang superior, que per raó del seu import corresponga a 

altres autoritats o organismes públics. 

Article 79 -Responsabilitat 

1.- Es consideren responsables de les infraccions als qui per acció o omissió hagueren participat 

en la comissió d'aquestes, al propietari o forqueta dels animals o, si escau, al titular de 

l'establiment, local o mitjà de transport on es produïsquen els fets i, en aquest últim supòsit, a 

més, a l'encarregat del transport. 

2.- La responsabilitat de naturalesa administrativa prevista en aquest article, s'entén sense 

perjudici de l'exigible en les vies penal i civil. 

Article 80. Reparació de danys 

La imposició de sancions previstes en la present Ordenança Municipal serà compatible amb 

l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així 

com amb la indemnització dels danys i perjudicis causats. L'ajuntament podrà procedeixes 

subsidiàriament a la reparació de la situació alterada repercutint el cost en els responsables, sense 

perjudici de les sancions corresponents. 

Article 81. Mesures cautelars 

La policia local podrà, en tot cas, decomissar els utensilis i el gènere objecte de la infracció o que 

van servir, directa o indirectament, per a la comissió d'aquella, així com els diners, els fruits o els 

productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia municipal 

mentre siga necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, mancant aquest, mentre 

perduren les circumstàncies que van motivar el decomís. Les despeses ocasionades pel decomís 

seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l'hagen determinat. 

Disposició addicional 

Els preceptes que estableix la present Ordenança s'entenen sense perjudici de les intervencions 

que corresponguen a altres organismes de l'administració en l'esfera de les seues respectives 

competències. 
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Disposició derogatòria. 

Queden derogades quantes altres normes, d'igual o inferior rang, s'oposen, contradiguen o 

resulten incompatibles amb les disposicions d'aquesta Ordenança. 

Disposició final. 

La present Ordenança entrarà en vigor conforme al que es disposa en els articles 65.2 i 70.2 de la 

Llei 7/1985,de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

ANNEX I 

QUADRE D’INFRACCIONS 

ART. TEXT 

3.4 Executar treballs de restauració o reparació en els elements ornamentals o estructurals 

que conformen la via pública sense la prèvia llicència municipal. 

7.1 No observar una conducta adequada, alterant l’orde i la tranquil·litat 

pública amb escàndols, baralles, tumults, crits i paraules grollers. 

7.3 Sense causa justificada, sol·licitar per via telefònica o un altre mitjà, la presència o 

auxili d’autoritats públiques o ens encarregats de prestar serveis públics. 

7.4 Manipular senyalització portàtil, tanques o cintes policials i instal·lació de 

senyalització viària sense l’autorització municipal. 

8.1 Practicar jocs en l’espai públic alterant la tranquil·litat i respecte dels altres 

8.2 Realitzar jocs o activitats en els espais públics que suposen un dany per a la resta de 

persones o mobiliari urbà. 

8.3 Realitzar proves esportives o altres esdeveniments en els espais públics sense 

l’autorització prèvia municipal 

9.1 Realitzar activitats o prestació de serveis (tarot, apostes, mims, músics, massatges, 

etc.) sense l’autorització prèvia municipal 

9.2 Promocionar o vendre vehicle en la via pública per mitjà d’anunci o rètol sense 

l’autorització prèvia municipal 

10.a Acampar en els espais públics sense l’autorització prèvia municipal 

10.b Realitzar activitats de reparació o manteniment de vehicles en la via pública. 

11.3 Exercir la mendicitat dins del terme municipal utilitzant menors d’edat o incapaços, 

sempre que no constituïsca infracció penal. 

11.4 Utilitzar qualsevol mitjà per a propiciar l’almoina de forma enganyosa (especificar) 

11.5 Provocar el vianant amb l’oferta de certs serveis que no ha requerit, sense llicència 

administrativa per a exercir dita activitat 

12.1 La promoció o prestació de serveis sexuals en els espais públics que alteren la 

tranquil·litat ciutadana. 
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13.1 No vetlar els pares, les mares i les persones tutores perquè els menors en edat 

d’escolarització obligatòria assistisquen als centres educatius. 

13.2 Tindre coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix al centre educatiu 

en etapes obligatòries, i no avisar als Agents de la Policia Local 

14.1 No arreplegar mares, pares, persones tutores o responsables en etapes d’escolarització 

obligatòria als menors després de finalització de les classes, si la normativa dels 

centres educatius no indica el contrari. 

15.1 Realitzar qualsevol acció o manifestació contrària al respecte i consideració entre la 

ciutadania, o conducta que supose maltractament físic o psíquic a les persones. 

16.1 Realitzar qualsevol actuació sobre els béns protegits per esta Ordenança que siga 

contrària al seu ús o destí o impliquen el seu deteriorament. 

16.2 Realitzar fogueres o focs en via pública, sense autorització municipal. 

16.3 Realitzar acció que enlletgisca, embrute, produïsca danys o siga susceptible de 

produir-los en els llocs d’ús o servici públic 

16.4 Realitzar qualsevol acte d’exhibicionisme, proposició o provocació sexual o 

realització d’actes de contingut sexual en els espais públics 

16.5a) Tirar o abandonar productes o objectes de qualsevol índole, que puguen deteriorar 

l’aspecte de la neteja de la població. 

16.5a) No depositar en les papereres els residus sòlids com a papers, embolcalls o semblants. 

16.5c) Realitzar necessitats fisiològiques en la via pública. 

16.5d) Abocar l’aigua procedent dels aparells d’aire condicionat a la via pública, així com de 

piscines, reg o desaigües. 

16.5e) Realitzar activitats domèstiques com agranat de terrasses i balcons, neteja o espolsat 

de roba o altres elements en general, cap a la via pública 

16.5f) Col·locar en la via pública de tests, jardineres, taules, cadires, carpes i vetladors que 

impedisca la lliure circulació dels vianants, i sense autorització municipal. 

16.5g) Cobrir amb cartells, anuncis, etc. les nomenclatures dels carrers i places, la numeració 

de les cases, fanals i qualsevol tipus de mobiliari urbà. 

16.5h) Buidar, abocar o depositar qualsevol classe de materials residuals tant en calçades 

com voreres, escocells, solars sense edificar, séquia major i en la xarxa del 

clavegueram 

16.5i) Realitzar la neteja dels animals en la via pública 

16.5j) Pujar als bancs destinats a seure. 

16.5k) Obstruir l’accés als portals veïnals o l’entrada a garatges públics o privats de manera 

que impedisca la seua normal utilització. 

16.5l) Timbrar indiscriminadament en els portals d’edificis de manera que s’impedisca el 

descans 

16.7 La concentració de persones consumint begudes, productes alimentaris o altres 
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substàncies en la via pública que alteren el descans del veïnat. 

16.8 Depositar els fems fora de l’horari establit o no depositar el fem en bosses 

perfectament tancades o no allotjar-la en l’interior del contenidor. 

16.9 Depositar el fem selectiva fora dels contenidors. (especificar) o depositar en els 

contenidors un altre tipus de residus que no siga l’indicat en cada cas. 

16.10 Depositar voluminosos en la via pública sense avisar a l’Ajuntament o fora de l’horari 

de recollida concertat per a estos. 

17.1 Realitzar pintades, escrits, inscripcions i grafismes en qualssevol béns, públics o 

privats, 

17.4 No haver netejat les pintades, escrits, inscripcions i grafismes realitzats sense 

autorització 

18 Talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seua corfa, 

abocar qualsevol classe de líquids, encara que no foren perjudicials, i tirar o escampar 

fems, runes i residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via 

pública o en parcs i jardins 

19.1 No respectar la senyalització existent en els jardins i parcs 

19.2 No respectar les plantes o instal·lacions complementàries, causant desperfectes o 

embrutant els parcs o jardins 

19.2 Pujar, danyar, talar arbres o arbustos, tallar branques, fulls, flors o fruits, o tirar 

qualsevol classe de líquids, encara que no siguen perjudicials 

19.3a) Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en les branques dels arbres. 

19.3b) Depositar o tirar material o objectes de qualsevol naturalesa (runes, electrodomèstics, 

residus de jardineria i altres materials) en parcs o jardins. 

19.3c) Extraure molsa, mata, pedres, arena, plantes o productes anàlegs en parcs o jardins 

19.3d) Caçar, matar o maltractar pardals o altres animals. 

19.3g) El joc amb balons i pilotes en els espais públics, si hi ha perjuí a tercers o danys en els 

béns d’ús públic. 

19.3h) Circular amb bicicletes, ciclomotors o altres vehicles de motor per l’interior de parcs, 

jardins i voreres. 

19.3i) Realitzar acrobàcies i jocs d’habilitat amb patins, monopatins o semblants fora de les 

àrees destinades a este efecte 

19.3j) Utilitzar minimotos per les vies públiques 

19.3k) Encadenar ciclomotors, als elements del mobiliari urbà 

20.1 Usar jocs infantils que puguen ocasionar danys o molèstia a altres persones 

20.2 L’ús diferent de l’establit que comporte o puga comportar un mal ús del joc infantil o 

danyar-ho. 

20.3 Trencar alguna part del joc infantil, descalçar-los i altres actes anàlegs 
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21.1 Produir alteracions o danys en les papereres i contenidors situats en la via i espais 

públics o buidar contingut de papereres i contenidors, o bolcar-les al sòl 

21.2 Depositar petards, cigarros o altres matèries enceses en les papereres i en la resta de 

contenidors. 

21.3 Es prohibix rebuscar, furgar i extraure elements depositats en papereres i contenidors 

instal·lats en la via pública 

22.a Llavar objectes de qualsevol classe en fonts i estanys 

22.b Llavar-se i banyar-se en fonts i estanys 

22.c Posar a nadar animals i enterbolir les aigües en fonts i estanys 

22.d Deixar jugar als xiquets en fonts i estanys. 

23 Consumir en la via pública qualsevol classe de begudes envasades en recipients de 

vidre o gots del mateix material 

24.1 Tirar o depositar en la via pública qualsevol element o utensili que impedisca o 

dificulte el lliure trànsit 

24.2 Circular amb patins, monopatins o cicles per la vorera així com patins i monopatins 

per la calçada 

25.1 No mantindre net l’espai públic en què desenvolupen la seua comesa, durant l’horari 

d’activitat, les persones propietàries de quioscos o llocs autoritzats 

25.2 i 25.3 No mantindre net l’espai públic en què desenvolupen la seua comesa, durant l’horari 

d’activitat, les persones propietàries de bars, cafés o establiments anàlegs 

26 No retirar els residus abocaments en la vorera o calçada els conductors dels vehicles 

que realitzen la càrrega i descàrrega 

27 No prendre les mesures adequades per a evitar embrutar la via publica els vehicles 

que transporten terres, runes, papers o semblants. 

28 Depositar en els espais públics mobles o efectes per a ser retirats pels serveis 

municipals sense comunicació prèvia o fora dels dies i horaris destinats a això. 

29 Abandonar vehicles en el terme municipal 

31 No mantindre nets els solars sense edificar en el nucli urbà o les urbanitzacions. 

32 No mantindre tanques als solars no edificables en el nucli urbà. 

33 Sobrepassar el número estipulat de persones empadronades en una mateixa vivenda 

34.1 Transcendir el soroll a la via pública o comunitat veïnal procedents de vivendes o 

residències dins del terme municipal 

34.2 Transcendir el soroll a la via pública o comunitat veïnal procedents de locals dins del 

terme municipal 

34.3a) Pertorbar la tranquil·litat ciutadana en carrers, places o jardins amb veus o per mitjà 

del funcionament d’elements sonors en tons desconsiderats, respectant-se sempre els 

usos de la correcta convivència 
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34.3c) Organitzar balls, revetles, rondalles i altres actes semblants en llocs públics, sense 

autorització prèvia municipal o superant l’horari autoritzat 

34.3d) Pertorbar la tranquil·litat ciutadana amb sorolls procedent d’obres 

34.3e) Disparar articles pirotècnics sense autorització municipal 

34.4a) Usar el motor, botzines o altres elements sonors alterant la normal tranquil·litat 

ciutadana 

34.4b) Posar a elevada potència els aparells de so quan circulen o estiguen estacionats 

34.4d) Fer ús dels dispositius acústics de vehicles de motor en el terme municipal, excepte en 

situacions d’urgència o de perill. 

36 Realitzar publicitat per mitjà de megafonia a través d’altaveus. 

37 Exercir l’activitat d’aparcacotxes 

38 Col·locar tests o altres objectes en els ampits de finestres o balcons sense la protecció 

o ancoratge adequats que puguen suposar perill 

39.1 Realitzar cremes de restes de jardineria en el nucli urbà i en les urbanitzacions sense 

autorització municipal 

39.2 Realitzar cremes de restes de jardineria en el nucli urbà i en les urbanitzacions sense 

comptar amb els mitjans necessaris per a una possible extinció o arreplegar restes que 

originen flames de mes de 50 cm o no depositar-los en recipients de ferro o anàlegs 

39.3 Realitzar cremes fora de l’horari autoritzat 

39.4 Deixar les restes de la crema fumejant o amb calius, o realitzar-los amb condicions 

meteorològiques adverses 

39.5 Realitzar cremes anant les columnes de fum a immobles pròxims ocasionant molèsties 

per penetració directa. 

39.6 Realitzar cremes de restes de jardineria en el terme municipal sense l’autorització 

corresponent basant-se en la normativa vigent 

40 Realitzar venda ambulant en el terme municipal sense autorització municipal 

43.1 Realitzar pintades en la via pública, tant sobre elements estructurals, calçades, 

voreres, mobiliari urbà i sobre murs i fatxades, tant de titularitat pública com a 

privada sense autorització municipal. 

43.2 No retirar les pancartes i cartells una vegada caducat el termini per al que van ser 

autoritzades. 

43.3 Fixar cartells, pancartes, pasquins, pintades etc., en fatxades d’edificis, fanals, 

instal·lacions municipals, exterior dels vehicles, contenidors i la resta de mobiliari 

urbà, sense autorització municipal 

43.4 Col·locar cartells col·locats en fanals situats a una altura que dificulten el pas de 

vianants o dificulte la visibilitat dels conductors. En tot cas, queda totalment prohibit 

col·locar cartells junt amb els senyals de circulació. 

44.1 Escampar i tirar qualsevol classe d’octavetes i materials semblants en la via publica 
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44.2 Col·locar octavetes amb fins publicitaris, en els vehicles estacionats. 

44.3 Deixar propaganda fora dels llocs habilitats a este efecte en la porteria dels edificis. 

45 Realitzar activitats i prestació de serveis, en l’espai public, no autoritzats. (especificar) 

47.4 La tinença d’animals de companyia en domicilis particulars, sense que les 

circumstàncies de l’allotjament en l’aspecte higiènic ho permeten o 

produïsquen situacions de perill o incomoditat per al veïnat o per a altres persones en 

general, o per al propi animal. 

47.6 Tindre animals salvatges 

47.8 No complir el precepte de mantindre un control veterinari durant 10 dies l’animal que 

haja causat lesions a persones o altres animals o siguen sospitosos de patir malalties 

contagioses 

47.9 No comunicar a l’autoritat la troballa d’haver arreplegat un animal presumptament 

abandonat o perdut 

48.1 No inscriure els animals domèstics en el cens municipal, RIVIA, o obtindre la targeta 

sanitària. 

48.2 No comunicar a l’Ajuntament venda, cessió, mort o canvi de domicili de l’animal dins 

de termini. 

49 No haver vacunat els gossos en las dates fixades a este efecte. 

50.1 No facilitar les dades les persones propietàries dels gossos que hagueren mossegat a 

una persona o un altre animal, a la persona agredida, representant legal o autoritat 

competent 

50.2 No haver obtingut la llicència administrativa per a la tinença de races potencialment 

perilloses o no formalitzar inscripció en el Registre Municipal d’Animals 

potencialment perillosos. 

50.3 No haver obtingut autorització administrativa per a rèptils de mes de dos quilos de pes 

actual, artròpodes i peixos susceptibles d’inocular verí. 

51.1 Tindre animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions i condicions 

inadequades o permanentment lligats 

52.1 Deambular un animal domèstic per la via pública sense el seu propietari o persona 

responsable o no adoptar les mesures necessàries perquè els animals no puguen 

ocasionar molèsties o danys a persones o béns 

52.2 Circular els animals per les vies públiques sense anar subjectes per corretja o cadena i 

collar 

52.2bis Circular els animals desproveïts de boç estant obligats a això. 

52.3 Accedir amb animals a les zones de jocs infantils. 

52.4 Alimentar a qualsevol tipus d’animal en la via pública, o en les zones de domini 

públic. 

52.5 No anar proveïts d’una bossa de plàstic per a la recollida d’excrements de l’animal en 

via pública i parcs canins. 
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52.6 No anar proveïts d’una botella amb aigua i vinagre, o productes anàlegs, o no fer ús 

de la mateixa per a netejar les miccions de l’animal en via pública i parcs canins. 

54.1 Accedir o permetre l’entrada d’animals de companyia en zones d’esplai infantil. 

54.2 Accedir o permetre la circulació o permanència d’animals en piscines publiques. 

54.3 Accedir o permetre l’entrada d’animals en locals destinats a la fabricació, venda, 

emmagatzemament, transport o manipulació d’aliments. 

54.4 No arreplegar els excrements sòlids que els animals depositen en la via i en parcs 

canins. 

54.6 Maltractar o abandonar els animals 

54.7 Mantindre els animals en instal·lacions indegudes i no subministrar-los alimentació 

necessària 

54.8 Utilitzar animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres 

activitats que impliquen crueltat o mal tracte, puguen ocasionar-los la mort, patiments 

o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris. 

54.9 Deixar animals des de les 22 hores fins a les 8 hores en els patis, terrasses, galeries, 

balcons o altres espais oberts o tancats, animals que amb els seus sons, crits o cants 

destorben el descans del veïnat o no retirar-los a qualsevol hora del dia, quan de 

manera evident ocasione molèsties al veïnat. 

55 Produir molèsties al veïnat per part dels animals, sense que el propietari del mateix 

prenga mesures per a evitar-ho (especificar) 

56.2 No estar inscrit en el Registre d’animals potencialment perillosos els animals obligats 

a això. 

56.2 No comunicar a l’Ajuntament en el termini fixat la venda, cessió, mort o canvi de 

domicili de l’animal dins de termini. 

57 Conduir gossos potencialment perillosos per la via pública sense portar amb si la 

llicència administrativa 

57a) Conduir gossos potencialment perillosos per la via pública sense anar proveïts de la 

seua corresponent identificació 

57b) Anar desproveïts els gossos potencialment perillosos de cadena o corretja de menys 

de dos metres de longitud o boç homologat o portar més d’un gos per persona 

57c) Conduir per la via pública gossos potencialment perillosos per persones menors 

d’edat 

57d) Permetre el propietari d’un gos potencialment perillós que este s’aproxime a una 

persona a menys d’un metre sense el consentiment d’este. 

57e) Realitzar actes d’incitació amb gossos potencialment perillosos per a arremetre contra 

persones o altres animals 

57f) Accedir amb animals en parcs i jardins públics, així com en els voltants de centres 

educatius, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i en general en 

les zones públiques caracteritzades per un trànsit intens de persones. 



  
 

EXPT: PLENO/2021/5  

ASUNTO: SESION PLENO ORDINARIO 27 MAYO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461. Fax: 964321401 

59.1 No estar les penyes inscrites en el Registre Municipal 

59.3a) Contindre materials altament inflamables en la penya. 

59.3b) Excedir-se de l’aforament màxim (mes d’una persona per metre quadrat) en la penya. 

59.3c) No mantindre lliures de qualsevol obstacle les portes i eixides de la penya 

59.3d) No reunir condicions mínimes de seguretat i higiene, ni WC, aigua potable i 

electricitat en la penya 

60 No exposar la targeta del Registre de penyes en lloc visible. 

61.1 Ocasionar els usuaris de les penyes molèsties al veïnat o pertorbar el descans del 

veïnat. 

61.2 Concentrar-se en horari nocturn en la via pública, pertorbant en descans veïnal 

62.1 Realitzar venda o expedició de begudes en les penyes 

62.2 Realitzar venda o expedició de tabac o begudes alcohòliques a menors en les penyes 

63.1 No mantindre neta la via pública en la zona d’influència de las penyes o no disposar 

d’un recipient visible per a dipositar gots i la resta d’objectes d’usar i tirar en la porta 

de la penya 

63.2 Utilitzar en les penyes aparells de megafonia susceptibles de produir sorolls, excedint-

se de l’horari establit. 

63.3 Ubicar en l’exterior de les penyes aparells de megafonia susceptible de produir un 

nivell sonor superior a l’ordinari. 

67 Produir molèsties al veïnat ocasionats pel funcionament de l’alarma 

69 Fer ús d’una aeronau pilotada per control remot contravenint la normativa vigent en el 

dit moment 

70 No portar l’aeronau una placa identificativa o no tindre totes les dades estipulats en la 

normativa vigent en el dit moment 

71 Mancar l’operador de vol de l’aeronau d’un registre amb les dades estipulats en la 

normativa vigent. 

72 L’ús professional d’aeronaus sobre aglomeracions d’edificis o llocs habitats o de reunions 

de persones a l’aire lliure contravenint la normativa vigent o sense autorització municipal. 

73.2 Fer ús recreatiu d’aeronaus de més de 25 kg de pes. 

73.2bis Fer ús recreatiu d’aeronaus amb llum diürna de fins a 25kg de pes sobre aglomeracions 

d’edificis o llocs habitats o de reunions de persones a l’aire lliure o sense mantindre el 

contacte visual amb l’aparell o en condicions meteorològiques de vol visual òptimes i 

avisos de risc d’emergències per incendis forestals.. 

73.3 Fer ús recreatiu amb llum nocturna amb aeronaus de 2 o més quilograms de pes. 

73.3bis Fer ús recreatiu amb llum nocturna amb aeronaus de 2 o més quilograms de pes 

sobre aglomeracions d’edificis o llocs habitats o de reunions de persones a l’aire lliure o 

sense mantindre el contacte visual amb l’aparell o en condicions meteorològiques de vol 



  
 

EXPT: PLENO/2021/5  

ASUNTO: SESION PLENO ORDINARIO 27 MAYO 2021 

 

 

Ajuntament de Borriol 

Plaça de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castellón). Tfno. 964321461. Fax: 964321401 

visual òptimes i avisos de risc d’emergències per incendis forestals. 

73.4 Fer ús recreatiu d’aeronaus sobre aglomeracions d’edificis, llocs habitats o de reunions 

de persones a l’aire lliure amb aeronaus de més de 250 grams de pes o que operen a una 

altura màxima superior a 20 metres 

73.4bis Sobrevolar sobre aglomeracions d’edificis, llocs habitats o de reunions de persones a 

l’aire lliure, quan es tracte d’aeronaus de fins a 250 grams de pes que operen a una altura 

màxima no superior a 20 metres, causant molèsties a terceres persones o envaint la seua 

intimitat o en condicions meteorològiques de vol visual no òptimes i amb avisos de risc 

d’emergències per incendis forestals. 
 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Interviene el Concejal Ramos: 

P.- En relación a las alusiones del pleno anterior hechas por el sr. alcalde, quiere que le diga lo 

no que se podía decir, y que si no hizo fue por desconocimiento. 

P.- En Comisión Informativa se informó sobre la programación de actos culturales que se está 

realizando para las próximas Fiestas de San Bartolomé. En relación a los actos taurinos se 

comentó que se está en contacto con una empresa que montaría una plaza portátil, 

probablemente en Poble Nou, y  explotarían los actos taurinos por lo que los vecinos que quieran 

acudir a dichos actos, deberán rascarse el bolsillo. ¿Por qué unas actividades culturales cuestan 

dinero y otras nos? Quiere que con el dinero presupuestado se paguen todos los actos. 

 

Toma la palabra la Concejala Vaquer: 

P.- Sobre si se hará Escola d’ Estiu durante el mes de julio. 

R.- Al Concejal Linares que dice que la gente  es importante para su equipo de gobierno y que 

siempre los escucharán,  pedirle que lo haga extensible a los miembros de la oposición. Con 

referencia al pleno anterior, decirle que ella no cuestiona la antigüedad de la calle Hospital ni 

pone en duda ni su trabajo ni sus estudios y valora todas las enseñanzas y oficios, porque todos 

son igual de dignos. Que se le acusó de tener más información que el equipo de gobierno la cual 

le llegó por coincidencia e indicarle que no tiene nada que ver el P.P. con las alegaciones que se 

han presentado. Le dice que ella también le tiene estima pero que se tiene que demostrar. Le pide 

que antes de contestar les escuche.  

 

Interviene el Concejal Esteve: 

 R.- En la calle La Paz se han puesto 3 contenedores que se han colocado en la misma curva y 

tapan la visibilidad. Mirar si se puede cambiar la ubicación o quitarse.  
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Interviene la Concejala Vilarrocha: 

 Quieren adherirse a lo que ha dicho el Concejal Ramos sobre la gratuidad de los actos en fiestas. 

R.-  A la Concejala Pauner si se podría poner en las redes sociales  la ordenanza de la Escola 

Matinera y el Reglamento de Fiestas  

P.- Al Concejal Gascón, le pide que le explique la frase que le dijo en el pleno anterior, que dice 

textualmente:” Le deseo mucha suerte a partir de ahora después de todo lo que ha intentado 

insinuar de gente que no está aquí”. Que no la entendió y que le gustaría que se le explicase clara 

y ampliamente.  

 

Toma la palabra el Concejal Linares:  

Responde a la Concejal Vaquer diciendo que existen discrepancias entre ellos por el asunto del 

cambio de denominación de la calle Sanchis Guarner.  

En relación al ruego del Concejal Esteve le indica que se mirará el poder ubicar los contenedores  

que dificultan la visibilidad en la calle La Paz.  

 

Interviene el Concejal Gascón 

En contestación al Concejal Gálvez a la pregunta sobre el Tesorero, indicarle que al tratarse de 

un habilitado nacional nos tienen que contestar desde Madrid y mientras tanto se  buscará una 

persona para que lo sustituya.  

A la Concejal Vilarrocha indicarle que ella hizo unas acusaciones sobre una persona que no 

estaba aquí. Que lo único que le deseo fue mucha suerte y que cree qe ella lo entendió.  

 

Interviene la Concejal Vicent: 

Responde a la Concejal Vaquer sobre la realización de la Escola d’Estiu indicándole que se 

estaba a la espera de que se publicase el Protocolo para saber las condiciones de como se puede 

realizar y que dentro de poco se  hará la publicidad para que los niños y niñas puedan inscribirse.  

 

La Concejal Pauner toma la palabra:  

Responde al concejal Ramos en relación al tema de las Fiestas Patronales diciéndole que no se 

podrán celebrar, como venía siendo costumbre, porque lo dice la Generalitat , que solamente se 

harán actos cultura como en el resto de pueblos. Se hará una programación alternativa e indica 

que no ha presentado nadie ninguna propuesta. 

Indica que las fiestas son para todo el pueblo y que los actos organizados por el Ayuntamiento 

serán gratuitos.  

En relación al “Bou al Carrer”, decirles, que están prohibidos y que no tenemos plaza portátil 

para realizarlos, por lo que tendrá que venir un particular, por tanto será privada,  y  la gestión 
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deberá ser llevada por él.  

El presupuesto que tenemos era el que consideramos adecuado para las fiestas que se pretendían 

realizar y que no se recortó pensando que se gastarían en otras cosas.  

 

Interviene el Sr. Alcalde, Héctor Ramos: 

En relación a las Fiestas Patronales dice que han nombrado una programación, la cual 

desconocen  y que están abiertos a que se hagan propuestas a ello.  

Recordarles que de la subasta de los cadafales se pagan los toros y que la empresa que se 

contratará ofrecerá  un espectáculo taurino. ¿Quién dice que se van a pagar todos los actos 

taurinos? ¿De dónde se lo saca, quién lo dice? ¿Quién dice que algún día o todos, la gente 

entrará gratis a ver los actos taurinos?. Cuando se va al fútbol o al trinquete en fiestas se paga la 

entrada. Dice muchas mentiras. Lo que tiene que hacer es ayudar a organizar los actos.  

Cuando se dijo lo del comunicado era para  hacer un manifiesto conjunto al igual que el año 

pasado, pero las fiestas no las ha suspendido el Ayuntamiento sino la Conselleria. Se está 

mirando de realizar actos, aunque no se sabe cuales, ni como, debido a que la legislación es 

cambiante. Las fiestas como las conocemos de siempre, no se pueden hacer. La Concejala 

Vilarrocha propuso hacer un comunicado como que se suspendían las fiestas pero que se harían 

actos culturales, que era lo que se quería hacer. 

En contestación a las preguntas realizadas en el Pleno anterior. 

Contesta al Concejal Ramos: 

- Sobre como, cuando y cuanto tienen de veracidad para el equipo de gobierno los informes de 

los técnicos, le indica que como: muy bien, cuando: siempre y cuanto: todo. 

- Sobre que el equipo de gobierno no  duda de los informes de los técnicos, aunque a veces 

puedan estar más o menos de acuerdo con ellos y que los 8 miembros dialogan mucho.  

En relación a la pregunta realizada por el Grupo Popular sobre la subvención al núcleo población 

a decirles que está en procedimiento.  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, ni preguntas o ruegos, se levanta la sesión el día y hora al 

comienzo indicado; de todo lo actuado se levanta la presente acta que yo, como Secretario, 

certifico con el visto bueno de la Sr. Alcalde-Presidente.  

 En Borriol, a la fecha de la firma electrónica 
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