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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
DE CASTELLÓ DE LA PLANA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Definim conviure com viure en companyia d'altres persones, o el que
és el mateix, viure socialment en harmonia amb l'objectiu d'afavorir la tolerància i
els intercanvis recíprocs entre les persones.
Partint d’aquesta definició, s'entén per convivència en comunitat la
base del progrés humà i implica l'acceptació i compliment de normes socials
bàsiques, que van evolucionant amb el pas del temps i s’adapten a les noves
realitats socials i culturals.
En definitiva, conviure és fer els drets individuals compatibles amb els
col·lectius i millorar la qualitat de vida del veïnat. No obstant això, la realitat del
dia a dia fa recomanable l'articulació de normes que regulen i establisquen unes
bases mínimes, així com les sancions aplicables en el cas del seu incompliment.
L'objectiu principal d’aquesta ordenança és preservar l'espai públic
com a lloc de convivència i civisme on totes les persones puguen desenvoluparse en llibertat amb respecte a la dignitat i als drets de tots i totes.
Per la llei 12/2005 de 22 de desembre de la Generalitat per la qual
s'estableix l'aplicació al municipi de Castelló de la Plana del règim d'organització
dels municipis de gran població, el 31 de desembre de 2005 va entrar a formar
part del grup de ciutats de gran població; però açò no pot únicament significar un
títol o una etiqueta sinó que comporta nombrosos canvis que donen sentit a esta
nova etapa, en definitiva establir en la ciutat de Castelló una adequada base on
fonamentar en el futur una convivència respectuosa amb el nostre entorn, en
benefici del municipi i de la ciutadania que hi desenvolupen la seua vida.
Els articles 139 i 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les
Bases del Règim Local, introduïts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de
Mesures per a la Modernització del Govern Local, habilita a les entitats locals
perquè s'establisca en defecte de normativa sectorial específica, tipus
d'infraccions i les seues corresponents sancions per a l'adequada ordenació de
les relacions de convivència d'interés local i de l'ús dels seus serveis,
equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics.
La present ordenança té quaranta-cinc articles i s'ha estructurat en
una Exposició de Motius, sis capítols i una Disposició Final.

CAPÍTOL I
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DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
L'objecte de la present ordenança és preservar l'espai públic com a
lloc de convivència i civisme on totes les persones puguen desenvolupar-se en
llibertat amb respecte a la dignitat i als drets de tots i totes, i regular les
infraccions i les seues corresponents sancions en cas d'alteracions.
Article 2.- Finalitat
La finalitat d’aquesta ordenança és promocionar, exigir i fomentar la
convivència i el civisme en els espais públics de la ciutat de Castelló de la Plana
així com sancionar les conductes que puguen pertorbar, lesionar o deteriorar tant
la pròpia convivència com els béns que es troben en espais públics.
Article 3.- Fonamentació Legal
Aquesta ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal de
tipificar infraccions i sancions que, amb la finalitat d'ordenar les relacions de
convivència ciutadana s'estableix en els articles 139 i següents de la llei 7/1985,
de 2 d'abril. Reguladora de les Bases de Règim Local.
El que estableix l'apartat anterior s'entén sense perjudici de les altres
competències i funcions atribuïdes a l'Ajuntament de Castelló per la normativa
general de règim local i la legislació sectorial aplicable.
Article 4.- Àmbit d'aplicació.
La present ordenança s'aplica en tot el terme municipal de Castelló de
la Plana.
Totes les persones que estiguen en la ciutat de Castelló de la Plana,
siga quina siga la seua concreta situació jurídica administrativa, han de respectar
les normes de conducta previstes en la present ordenança com a pressupost
bàsic de convivència i col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents
en l'eradicació de les conductes que alteren, pertorben o lesionen la convivència
ciutadana.
CAPÍTOL II
MESURES PER A FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA
Article 5.- Polítiques de foment
L'Ajuntament de Castelló durà a terme les polítiques de foment de la
convivència i el civisme que calguen a fi d'aconseguir que les conductes i actituds
de les persones que estan en la ciutat s'adeqüen als estàndards mínims de
convivència amb l'objecte de garantir el civisme i de millorar la qualitat de vida en
l'espai públic.
Concretament l'Ajuntament durà a terme les mesures següents:
a) Campanyes informatives de comunicació que siguen necessàries
sobre la necessitat garantir i fomentar la convivència i de respectar els drets de l
resta de persones per a contribuir que la ciutat siga més amable i acollidora.
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b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per a garantir la
convivència, fomentar els acords i evitar l'exercici de la ciutadania irresponsable.
c) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes en
els espais públics
d) Facilitarà a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, o qualsevol
altre servei existent o que puga crear-se, a tots els ciutadans i ciutadanes de
Castelló i en general, a totes les persones, empadronades o no, que residisquen
en la ciutat o hi transiten, puguen fer arribar a l'Ajuntament, els suggeriments,
queixes, reclamacions o peticions que consideren oportunes per a millorar el
civisme i la convivència i mantindre l'espai públic en condicions adequades.
e) Impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el
civisme especialment dirigides als xiquets i xiquetes i a la joventut.
Article 6.- Participació ciutadana
L'Ajuntament de Castelló impulsarà diverses fórmules de participació
dirigides a aquelles persones, entitats o associacions que vullguen col·laborar en
la realització de les actuacions o iniciatives municipals sobre la promoció i el
manteniment del civisme i la convivència en la ciutat.
Article 7.- Col·laboració amb persones afectades
L'Ajuntament de Castelló col·laborarà amb les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades que s'hagen vist afectades o lesionades per
actuacions contràries a la convivència i el civisme, i informarà dels mitjans de
defensa dels seus drets i interessos.
Així mateix, quan la conducta atempte greument la convivència
ciutadana, l'Ajuntament, si es tèrcia, es personarà en la condició que li
corresponga segons la legislació processal vigent, en les causes obertes en els
Jutjats i Tribunals.
CAPÍTOL III
COMPORTAMENT CIUTADÀ
Article 8.- Norma general
Les ciutadanes i els ciutadans tenen l'obligació de respectar i
fomentar la convivència i tranquil·litat ciutadanes.
Així mateix, tenen l'obligació d'usar els béns i serveis públics segons
el seu ús i utilitat.
Article 9.- Actes en espais públics
Els organitzadors d'actes celebrats en espais públics han de garantir
la seguretat de les persones i els béns, i obtenir els permisos o autoritzacions
legalment exigibles.
Les persones i entitats organitzadores d'actes públics, en atenció als
principis de col·laboració i coresponsabilitat amb l'Ajuntament, hauran de vetlar
perquè els espais públics utilitzats no s'embruten i no es deterioren els elements
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urbans o arquitectònics, i quedaran obligats, si s’escau a la corresponent
reparació, reposició o neteja.
CAPÍTOL IV
PROHIBICIONS
Article 10.- Danys o alteracions
Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns municipals que
siga contrària al seu ús o utilitat o impliquen el seu deteriorament, ja siga per
ruptura, arrancada, desplaçament indegut, incendi, 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 utilitat.
Article 11.- Pintades
Es prohibeixen les pintades, escrits, inscripcions i grafismes en
qualssevol béns públics o privats inclosos els vehicles municipals, a excepció
dels murals artístics que es realitzen amb autorització del propietari o propietària i
en tot cas amb autorització municipal.
Les i els agents de l'autoritat, podran retirar o intervindre els materials
emprats quan les pintades i inscripcions es realitzen sense la preceptiva
autorització municipal.
Quan per motiu d'activitats lúdiques o esportives autoritzades es
produïsca un deslluïment per pintades en qualsevol espai públic o element que
existisca en la via pública, els o les responsables d’aquestes tenen l'obligació de
restablir l'estat original del bé o dels béns afectats.
Article 12.- Cartells, banderoles i altres elements semblants
La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius,
banderoles, papers apegats o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat
únicament es podrà efectuar en els llocs autoritzats, a excepció dels casos
permesos per l'Administració municipal, i en aquest cas per part de la persona
que sol·licita l'autorització figurarà el compromís de retirar-los en el termini que
s'establisca.
Les persones responsables estan obligades a la retirada de tots els
cartells, tanques i elements col·locats sense autorització, i l'Ajuntament podrà
retirar-los de forma subsidiària, i repercutirà el cost en els o les responsables,
sense perjudici de les sancions corresponents.
Queda prohibit esgarrar, arrancar i tirar a la via pública cartells,
anuncis, pancartes i objectes semblants.
Article 13.- Fullets i octavilles
Es prohibeix escampar i tirar qualsevol classe de fullets, octavilles o
papers de propaganda o publicitat i materials semblants en la via i en els espais
públics.
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Les o els repartidors de publicitat domiciliària no podran col·locar
propaganda fora del recinte del portal dels edificis.
Les persones titulars dels establiments no podran situar en la via
pública cap classe de mobiliari amb propaganda publicitària.
Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels parabrisa
dels vehicles així com la venda de vehicles usats, realitzada fora d'un establiment
comercial, en la via pública o en espais d'ús o domini públic, per considerar-se
venda ambulant no susceptible de ser autoritzada.
Article 14.- Arbres
Es prohibeix talar, trencar i sacsar els arbres, tallar branques i fulls,
gravar o raspar la seua corfa, abocar qualsevol classe de líquids, tirar o escampar
fems, runes o residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en
la via pública.
Article 15.- Parcs i jardins
El públic usuari de parcs i jardins de la ciutat haurà de respectar les
plantes i les instal·lacions complementàries, evitar qualsevol classe de
desperfectes i brutícies.
Està totalment prohibit en jardins i parcs:
a) Usar indegudament les plantacions en general.
b) Pujar-se als arbres.
c) Arrancar flors, plantes o fruits.
d) Xafar la gespa o zones enjardinades en punts tancats o preservats.
d) Tirar papers o desperdicis fora de les papereres instal·lades i
embrutar de totes maneres els recintes.
e) Encendre o mantindre foc.
f) Acampar, llevat que existisca autorització municipal expressa
Article 16.- Papereres, contenidors, estàtues, obres d'art urbanes,
bancs i la resta de mobiliari urbà.
Queda prohibida tota manipulació de les papereres, contenidors,
estàtues, obres d'art urbanes, bancs i la resta de mobiliari urbà, situats en la via i
espais públics, moure'ls, arrancar-los, incendiar-los, bolcar-los o buidar el seu
contingut en el sòl, fer inscripcions o adherir-hi papers o adhesius i tot el que
deteriore la seua estètica o entorpisca el seu ús, així com romandre tombat/ada
en els bancs o pernoctar-hi.
Així mateix, queda prohibida la manipulació de la senyalització portàtil
així com de les tanques o cintes policials.
Article 17.-

Objectes en la via pública, estores, tests i reg de

plantes.Queda prohibit situar o deixar abandonat en la via pública qualsevol
objecte que supose algun tipus de risc per a les persones, entorpisca o
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obstruïsca el trànsit de vianants o rodat, així com espolsar roba i estores pels
balcons o finestres a la via pública.
També queda prohibit col·locar jardineres en els balcons i finestres
sense protecció que puguen suposar risc per als vianants així com regar des dels
balcons i finestres a la via pública quan es produïsquen molèsties als vianants o
veïns i veïnes.
Article 18.- Petards i coets
Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i
qualsevol classe d'articles pirotècnics que puguen produir sorolls o incendis en la
via pública excepte autorització expressa o en festes locals d'acord amb la
normativa legal que s'aplique en cada moment.
Article 19.- Estanys i fonts
Queda prohibit realitzar qualsevol manipulació en les instal·lacions o
elements dels estanys i fonts, així com banyar-se, llavar qualsevol objecte,
abeurar i banyar animals, practicar jocs o introduir-se en les fonts decoratives,
inclús per a celebracions especials si, en aquest últim cas, no es disposa de la
preceptiva autorització municipal.
Article 20.- Rentat d'automòbils
No podrà realitzar-se qualsevol altra activitat o operació que puga
embrutar les vies i espais públics, com ara rentar automòbils, reparar-los o
greixatge en les esmentades vies i espais quan no siga imprescindible,
l'abocament de puntes de cigarret, embolcalls i rebutjos sòlids o líquids, el
buidatge de cendrers i recipients, la ruptura de botelles i altres actes semblants.
Els ciutadans i les ciutadanes utilitzaran les vies públiques d’acord
amb la seua utilitat i no podran impedir o dificultar deliberadament el normal
trànsit de vianants o de vehicles pels passejos i per les voreres i calçades
d'aquelles, llevat que es dispose de l'autorització pertinent.
Article 21.- Apostes
Està prohibit en l'espai públic l'oferiment de jocs d'atzar que
comporten apostes amb diners o béns, excepte autorització expressa.
En aquest cas els i les agents de l'autoritat intervindran cautelarment
els mitjans emprats, així com dels guanys obtinguts per aquesta conducta.
Article 22.- Monopatí i bicicletes
La practica de jocs de pilota, monopatí, bicicletes o semblants en
l'espai públic està sotmesa al principi general del respecte a altres persones i en
especial de la seua seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no comporten perill
per als béns, serveis o instal·lacions tant públiques com privades.
Està prohibida la pràctica de jocs o acrobàcies amb bicicletes, patins
o monopatins en escales per a vianants, bancs, baranes, passamans o qualsevol
altre element de mobiliari urbà.
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Està prohibit circular amb bicicleta per les voreres i places, llevat que
s'autoritze per mitjà de l'establiment d'una zona o traçat, i hauran de circular per
carrils habilitats amb aquesta finalitat o per la calçada.
Article 23.- Mendicitat
Es prohibeixen aquelles conductes que davall l'aparença de
mendicitat o per mitjà de formes organitzades, representen actituds coactives o
d'assetjament o obstaculitzen i impedisquen de manera intencionada la lliure
circulació de la ciutadania pels espais públics.
Es consideren inclosos en aquest supòsit, la neteja dels parabrisa
dels automòbils detinguts en els semàfors o en la via pública, l'oferiment a
aquests de qualsevol objecte o cridar l'atenció d'una conductora o conductor per
a indicar-li una zona d'aparcament lliure cobrant per això.
Les i els agents de l'autoritat o els serveis socials informaran totes les
persones que exercisquen la mendicitat a quins llocs o centres poden acudir per
a rebre el suport necessari.
Article 24.- Necessitats fisiològiques.
Està prohibit fer necessitats fisiològiques, com defecar, orinar o
escopir en qualsevol espai o via pública.

Article 25.- Actes públics.
Està prohibit tindre actuacions agressives, amenaçadores o insultants
contra qualsevol de les autoritats o funcionariat municipal en els actes públics que
se celebren en qualsevol dels edificis municipals de tot el terme municipal.
Està prohibit també impedir o pertorbar la celebració d'actes, festejos
autoritzats, processons o desfilades permeses o causar molèsties als seus
assistents, i ser irrespectuós/osa amb aquestes manifestacions.
Es prohibeix alterar l'ordre i la tranquil·litat pública amb actuacions
tumultuàries, que sense constituir il·lícit penal, suposen o produïsquen el
deteriorament d'instal·lacions o béns municipals o pertorbació del servei o
proferint crits o paraules grolleres i, en general, causar molèsties innecessàries a
les altres persones o generar risc per a la salut o integritat física, tot i no ser
delicte o falta perseguible davant dels òrgans jurisdiccionals
Article 26.- Consum de begudes alcohòliques
Queda prohibit el consum de begudes alcohòliques en la via pública,
excepte en aquells espais tradicionals o emblemàtics de la ciutat que es delimiten
expressament, com la zona tradicional de les Tasques i compten amb la deguda
autorització municipal i aquells espais que es destinen a terrasses de locals,
vetladors, carpes i semblants que funcionen legalment i que hauran de disposar
de la corresponent autorització municipal. La prohibició també quedarà sense

10

Ajuntament de Castelló
de la Plana.
efecte durant les festes de la Magdalena, Sant Pere en el Grau i festes de carrers
o barris de la ciutat.
La zona tradicional de les Tasques comprén els carrers:
Isaac Peral.
Barraques.
Plaça Santa Clara, en l’àmbit grafiat en el plànol que s’adjunta com a
annex a l’ordenança.

Article modificat per acord de l’Excm. Ajuntament Ple de 30 de març de 2012 (B.O.P.
de Castelló de data 24 d’abril de 2012, núm 49).

Article 27.- Comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i
altres productes.
Està prohibida la venda ambulant en els espais públics de qualsevol
classe d'aliments, begudes o altres productes així com l'adquisició d’aquests
llevat que medie autorització expressa, en aquest cas la llicència o autorització
haurà de ser perfectament visible.
Article 28.- Tarot, massatges i semblants
Queda prohibida la realització d'activitats i la prestació de serveis no
autoritzats en l'espai públic, com el tarot, la vidència, massatges, tatuatges o
semblants així com la sol·licitud d'aquests serveis.
Article 29.- Platges
Està prohibit el bany en els espigons i zones degudament
senyalitzades en les quals no es permeta el bany o tinguen el pas restringit.
També està prohibit l'ús de sabó o altres elements d'higiene en les
dutxes públiques situades en la platja.
Article 30.- 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 que altere la tranquil·litat o seguretat de la ciutadania, ja siga
per la pertorbació que impossibilite o dificulte el trànsit de vianants o vehicles o
per la producció de molèsties incompatibles amb el descans dels veïns i veïnes.
CAPÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR
Article 31.- Infraccions administratives
Sense perjudici de la qualificació penal que pogueren tindre algunes
d'elles, constitueixen infraccions administratives les accions o omissions
contràries a les prohibicions i obligacions establides en la present ordenança.
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Article 32.- Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Pertorbar la convivència ciutadana de manera que incidisca
greument, immediatament i directament en la tranquil·litat i en l'exercici de drets
legítims d'altres persones, en el normal desenvolupament d'activitats de qualsevol
classe segons la normativa aplicable i en la salubritat o ornament públics, sempre
que es tracte de conductes no tipificades en la legislació sobre protecció de la
seguretat ciutadana.
b) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais públics o de
qualsevol de les seues instal·lacions i elements siguen mobles o immobles no
derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana.
c) Impedir l'ús d'un espai públic per una altra o altres persones amb
dret a la seua utilització.
d) Les tipificades en els articles amb els números següents:
En l'article 11 quan les accions recaiguen sobre monuments o edificis
catalogats o protegits.
En l'article 21 si l'oferiment de les apostes comporta un risc de pèrdua
més enllà d'allò més habitual en tot joc d’atzar i en qualsevol cas l’anomenat joc
de triler.
Article 33.- Infraccions greus.
Són infraccions greus:
a) Les accions tipificades en els articles 11 i 12 quan les pintades o
col·locació de cartells, es realitzen en:
- elements de transport
- elements de parcs i jardins públics
- en façades d'immobles públics o privats (llevat que la pintada siga
inapreciable).
- en senyals de ciruculació o qualsevol altre element de mobiliari urbà
quan comporte la pèrdua de funcionalitat de l'element.
b) Les accions tipificades en els articles 14, 15, 16 i 19 quan el dany
produït revista intensitat.
c) L'acció tipificada en l'article 21 quan l'oferiment de jocs d’atzar
implique apostes de diners o béns.
d) Les accions tipificades en els articles 24, 26 i 30 quan es duguen
a terme en espais de major concurrència de persones o de menors o en edificis o
monuments catalogats o protegits.
Article 34.- Infraccions lleus
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Són infraccions lleus les altres infraccions al que disposa la present
ordenança que no es qualifiquen expressament com a greus o molt greus en els
apartats anteriors.
Article 35.- Sancions econòmiques
A les infraccions lleus els correspondrà una multa de fins a 750 euros.
A les infraccions greus els correspondrà una multa de 751 euros a
1.500 euros.
A les infraccions molt greus els correspondrà una multa de 1.501
euros a 3.000 euros.
En cap cas l'import de la sanció serà inferior al cost de reposició dels
béns als quals s'hagen causat desperfectes, i això sense perjudici que per via
jurisdiccional civil puga reclamar-se a qui va produir el dany, la reparació o
substitució del dany causat.
Quan de la gravetat de les infraccions comeses puga deduir-se que
constitueixen suficients indicis racionals d'infracció penal, l'Alcaldia o regidor
delegat del servei que corresponga, donarà compte, amb els informes previs que
considere oportuns, a la Fiscalia o a l'autoritat jurisdiccional competent, amb
suspensió immediata dels terminis de prescripció i posant en tot cas de manifest,
amb caràcter previ, les actuacions a la persona que ha comés la infracció, com a
audiència a la persona interessada, durant el termini de quinze dies.
La substanciació de procediments sancionadors s'efectuarà amb
independència de les accions que per via jurisdiccional puguen promoure
terceres persones afectades pels actes comesos.
Article 36.- Reparació de danys
La imposició de les sancions corresponents previstes en la present
ordenança serà compatible amb l'exigència a l'infractor o infractora de la reposició
de la situació alterada per aquest al seu estat originari així com amb la
indemnització dels danys i perjudicis causats.
Quan aquests danys i perjudicis es produïsquen en béns de titularitat
municipal, l'Ajuntament amb la taxació prèvia dels serveis tècnics competents,
determinarà l'import de la reparació, que serà requerit a la o el responsable.
Article 37.- Persones responsables
Seran responsables directes de les infraccions a aquesta ordenança
els seus autors o autores materials, excepte en els supòsits en què siguen
menors d'edat o concórrega en ells alguna causa legal d'inimputabilidad, i en
aquest cas respondran per les persones autores els pares o mares, tutors o
tutores o els qui tinguen la custòdia legal.
Quan les actuacions constitutives d'infracció siguen comeses per
diverses persones, conjuntament, respondran totes elles de forma solidària.
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació
oportunes dirigides a individualitzar la persona o persones infractores, no siga
possible determinar el grau de participació dels distints subjectes intervinents en
la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
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Article 38.- Graduació de sancions
La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es
guiaran per l'aplicació del principi de proporcionalitat, i en tot cas, es tindran en
compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat de l'infractor o reiteració.
c) La transcendència social dels fets.
d) La gravetat i naturalesa dels danys causats.
e) La reincidència
f) La naturalesa dels béns o productes oferts per mitjà de comerç
ambulant no autoritzat.
S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comés en el termini d'un any
més d'una infracció de la mateixa naturalesa de la present ordenança i així haja
sigut declarat per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable haja sigut sancionada
per qualsevol infracció a la present ordenança o quan s'estiguen instruint altres
procediments sancionadors per infraccions a aquesta.
En la determinació de les sancions de multa es tindrà en compte que,
en tot cas, el compliment de la sanció no resulte més beneficiós per a la persona
infractora que el compliment de les normes infringides.
Quan, segons el que preveu la present ordenança, s'imposen
sancions no pecuniàries, la determinació del seu contingut i duració es farà també
tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris de graduació
esmentats anteriorment.
Article 39.- Concurrència de sancions
Incoat un procediment sancionador per dos o més infraccions entre
les quals existisca relació de causa-efecte, només s'imposarà la sanció que
resulte més elevada.
Quan no es dóna la relació de causa-efecte suara esmentada, els/les
responsables de dos o més infraccions se'ls imposaran les sancions
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s'aprecie
identitat de subjectes, fets o objectes. En aquest últim supòsit s'aplicarà el règim
que sancione amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es
tracte.
Article 40.- Destinació de les multes imposades
L'import dels ingressos obtinguts per l'Ajuntament en virtut de les
sancions imposades per infraccions a la present ordenança, s’assignarà a
millorar, en les seues diverses formes i a través de diferents programes, l'espai
urbà com a lloc de trobada i convivència.
Article 41.- Procediment sancionador
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La tramitació i resolució del procediment sancionador s'ajustarà al que
estableix la legislació general sobre l'exercici de la potestat sancionadora.
Article 42.- Prescripció i caducitat
La prescripció i caducitat es regirà per la legislació administrativa
sancionadora general, sense perjudici del que es dispose per la legislació
sectorial.
Article 43.- Intervencions especials
En els supòsits determinats en els articles 11, 12, 13, 21, 23, 26 i 27,
les i els agents de l'autoritat retiraran o intervindran cautelarment el gènere o
elements objecte de les prohibicions i els materials o mitjans emprats.
Si es tracta d'aliments o béns fungibles, es destruiran o se’ls donarà la
finalitat que cregeun convenient.
Article 44.- Treballs per a la comunitat.A fi de reparar en la mesura que siga possible els danys causats com
a conseqüència d'una conducta incívica l'infractor o infractora, amb caràcter previ
a l'adopció de la resolució sancionadora que calga, podrà sol·licitar la substitució
de la sanció que poguera imposar-se i , si s’escau, l'import de la reparació
deguda a l'Ajuntament per la realització de labors o treballs per a la comunitat, de
naturalesa i abast adequats i proporcionats a la gravetat de la infracció.
La sol·licitud de la persona que ha comés la infracció interromprà el
termini per a resoldre l'expedient.
Si l'Administració municipal acceptara la petició de la persona
expedientada es finalitzarà l'expedient sancionador per terminació convencional,
sense que la realització dels treballs que s'establisquen siga considerada sanció
ni supose cap vinculació laboral amb l'Ajuntament.
Article 45.- Execució Subsidiària.L'Ajuntament, subsidiàriament podrà netejar o reparar els danys
causats per la infracció, a càrrec de la persona o les persones responsables,
sense perjudici de la imposició de les sancions que pogueren correspondre'ls.
DISPOSICIÓ FINAL.Única. Comunicació, publicació i entrada en vigor.1.- De conformitat amb el que disposen els articles 56.1, 65.2 i 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la
publicació i entrada en vigor de l'ordenança es produirà de la forma següent:
a) L'acord d'aprovació definitiva de la present ordenança es
comunicarà a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat.
b) Una vegda transcorregut el termini de quinze dies des de la
recepció de la comunicació, l'acord i l'ordenança es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província.
c) L'ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua completa
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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2. L'acord d'aprovació definitiva i l'ordenança es publicaran a més en
el “Butlletí Informatiu Municipal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.”
Contra l'esmentat text, es podrà interposar recurs, davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de
la present publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el
que establixen els articles 10.1. b), 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Document de caràcter informatiu. La versió oficial pot consultar-se en els Butlletins Oficials de la
Província de Castelló de la Plana , 133, d’1 de novembre de 2008 i en el 49 de 24 d’abril de 2012.
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