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ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN DE CASTELLÓ DE 
RUGAT 
 
 
PREAMBUL. 
 
 
 Si be és cert que tradicionalment els municipis, almenys des de l’Edat 
Mitjana partint dels diversos furs atorgats a les viles i llocs creats o repoblats per la 
“reconquesta peninsular”, han tingut com a fonament bàsic del seu cos normatiu a 
texts que baix diverses accepcions (d’especial tradició en el municipalisme 
espanyol és de la de “Policia i bon Govern”) han regulat les relacions dels seus 
veïns entre d’ells i amb les autoritats, no consta que aquest municipi tinga vigent i 
aplicable una Ordenança d’aquest tipus. 
 
 Encara que també és cert que els temps, i sobre tots els costums sobre les 
quals s’han vingut assentant aquestes Ordenances, han canviat profundament, 
sembla necessari regular unes normes de conducta social mínimes en tant quant 
l’exercici dels drets i llibertats reconeguts als ciutadans per l’ordenament jurídic 
vigent suposa necessàriament una limitació a la lliure voluntat de l’individu.  
 
 Per altra part, la constant activitat reglamentaria municipal en diversos 
sectors en exercici de les seues atribucions competencials (fiscals, urbanístiques, 
ambientals …), fan innecessari que s’haja de regular en aquesta Ordenança 
aspectes ja tractats en altres disposicions de caràcter general vigents en el 
municipi, o que es considera, pel seu contingut,  més oportú tractar en 
reglamentacions específiques.  
 
 Per tant, partint d’aquesta necessitat detectada, i de les limitacions 
competencials que tenen els municipis,  cal aprovar la següent Ordenança, que 
baix el tradicional nom de “Policia i Bon Govern”, regule diversos aspectes de la 
convivència veïnal de Castelló de Rugat :  
 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 

Article 1r. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança és el terme municipal 
de Castelló de Rugat, que és el territori en el qual l’Ajuntament exerceix les seues 
competències. 
 
 
TÍTOL PRIMER. DELS DRETS I DEURES DE LA POBLACIÓ MUNICIPAL. 
 

Article 2n. El conjunt de persones inscrites en el Padró Municipal 
constitueix la població del municipi. Els inscrits en el Padró Municipal són els 



veïns del municipi i la condició de veí s’adquireix en el mateix moment de la seua 
inscripció en el Padró Municipal, amb els drets i deures que a continuació 
s’exposen, sense perjudici de les allò previst en la normativa sobre extrangeria que 
es dicte en cada moment..  
 

Article 3r. Tots els veïns del terme municipal de Castelló de Rugat tenen el 
dret de gaudir, per igual, dels serveis municipals i, en general, de tots els beneficis 
que els atribuïsquen les disposicions vigents, d’acord a les normes que els 
establisquen i regulen. 

 
Article 4t. Als efectes d’aquesta Ordenança es reconeixen com a drets i 

deures dels veïns establerts en les lleis: 
a) Dret a la protecció de la seua persona i bens. 
b) Dret assistir a totes les reunions públiques que celebre l’Ajuntament. 
c) Ser elector i elegible d’acord amb allò dispost en la legislació electoral. 
d)  Participar en la gestió municipal d’acord amb allò dispost en les normes 

vigents. 
e) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques, i personals 

legalment previstes a la realització de les competències municipals. 
f) Ser informat prèvia petició, i dirigir sol·licituds a l’Administració 

Municipal en relació a tots els expedients i documentació municipal, 
d’acord amb allò previst en les normes vigents en la matèria. 

g) Demanar la consulta popular en els termes previstos en les lleis. 
h) Exigir la prestació i, en el seu cas, l’establiment del corresponent servei 

públic, en el supòsit de constituir una competència municipal pròpia de 
caràcter obligatori; tot això dintre dels límits que sorgeixen de la facultat 
discrecional municipal de regular l’organització concreta dels serveis, 
atenent al cost de la prestació del mateix i a les necessitats col·lectives. 

i) Exercir tots els drets que reconega les normes vigents. 
  

Article 5é. Tots els veïns, i també els ciutadans que no tinguen eixa condició 
i siguen posseïdors de béns en el municipi, estan obligats: 

a) A complir les obligacions que els afecten que estiguen contingudes en 
aquesta ordenança i en els bans que publique l’Alcaldia i en qualsevol 
altre reglament o ordenança municipal, així com en els acords 
municipals. 

b) A facilitar a l’Administració informes, inspeccions i altres actes 
d’investigació sols en els casos previstos per les normes. 

c) A comparèixer en les oficines municipals quan així estiga previst en una 
norma amb rang de llei, i que s’indique en la citació el lloc, data, hora i 
objecte de la compareixença, així com els efectes de no atendre-la. 

d) A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afecten, i a 
complir les altres prestacions i càrregues establertes per la normativa 
vigent. 

e) A complir amb puntualitat tot allò que impose la llei respecte al Padró 
Municipal. 

 



Article 6é. Pel que fa a l’Administració Econòmica Local i al règim de drets 
i obligacions que d’ella emanen per als residents, els propietaris no residents en el 
municipi de Castelló de Rugat de béns immobles de naturalesa rústica i urbana i 
els titulars d’activitats econòmiques, tindran l’obligació de comunicar a 
l’Ajuntament el nom de la persona que els represente. En cas contrari 
l’Ajuntament considerarà com a representants dels propietaris o titulars a les 
persones que utilitzen de qualsevol manera eixos béns o realitzen eixes activitats. 

 
Article 7é. L’Ajuntament dins dels límits de la seua competència i dels 

mitjans al seu alcanç, atendrà i auxiliarà a les persones desvalgudes que habiten en 
el terme municipal. Queda prohibida la mendicitat pública. 

 
Article 8é. En els casos que es produisca alguna catàstrofe o esdeveniment 

extraordinari, l’Alcalde, els regidors delegats, i els seus agents podran requerir 
l’ajuda i col·laboració dels habitants del terme municipal. 

 
 
TITOL II.- DE LA POLICIA URBANA. 
 
Article 9é. L’Ajuntament com a titular del servei de recollida de residus 

urbans fixarà els llocs on hauran de col·locar-se els contenidors de recollida 
selectiva de residus, mitjançant senyals en la calçada. Aquesta ubicació serà 
alternativa únicament en aquells carrers en els quals es permeta estacionar 
periòdicament en cada costat de les mateixes. 
 

Article 10é. Tots els edificis situats en la via pública urbana hauran 
d’ostentar la placa indicadora del número que els correspon en la via pública en la 
qual l’immoble es trobe ubicat. Aquestes plaques hauran de ser instal·lades i 
conservades en bon estat per els propietaris del immoble. 

  
Article 11é. Els edificis situats en la confluències de vies urbanes quedaran 

subjectes a la servitud d’ostentació en les seues façanes o llocs visibles des de la via 
pública del rotulat d’aquestes, de les plaques de senyalització de tràfic i dels 
suports dels enllumenats públics. Els ocupants del immoble hauran de deixar 
lliure de impediment la perfecta visibilitat de les plaques corresponents. 
 
 
 TITOL III.- DE LES INFRACCIONS I SANCIONS. 
 

Article 12é. Queda prohibit, qualificant-se d’infracció de la present 
Ordenança, la realització de qualsevol dels següents actes : 
 
A) En matèria de Seguretat Ciutadana : 

a) Alterar la seguretat col·lectiva u originar desordres que alteren la pacífica 
convivència ciutadana en llocs o establiments públics. 



b) Desobeir els mandats i ordres de les autoritats municipals i dels seus agents 
dictats en aplicació de les normes vigents, u ofrendre-los o menysprear-los amb 
actes o fets durant l’exercici de les seues funcions.  

c) Causar maliciosa o imprudentment danys o demèrits de qualsevol tipus en 
béns públics i privats.   

d) Molestar o dificultar el lliure exercici dels drets i llibertats fonamentals dels 
ciutadans. 

e) Col·locar qualsevol tipus d’anuncis, cartells, plaques, emblemes o signes en 
espais públics o privats que siguen visibles des d’aquests que continguen atacs als 
drets i llibertats fonamentals reconeguts per la Constitució. 
 
 B) En matèria de Policia Urbana i de Serveis : 

a) Col·locar cartells o anuncis de qualsevol tipus sense les preceptives 
autoritzacions administratives. 

b) Dipositar residus urbans en contenidors de fem no contingudes en 
bosses que servisquen d’envoltori hermètic, o fora de l’horari expressament 
determinat a l’efecte per l’Ajuntament. 

c)  Dipositar residus que no tinguen la naturalesa d’urbans en 
contenidors municipals, o productes que siguen residus urbans en contenidors 
prevists per a un tipus concret de residu, impedint o dificultat la recollida i el 
posterior tractament selectiu d’aquests. 

d) Manipular les deixalles i residus existents en els contenidors 
municipals. 

e) Incomplir les ordres municipals de construcció de tanques i neteja de 
solars. 

f) Realitzar qualsevol de les següents activitats en espais públics o 
privats sense les preceptives autoritzacions administratives : 

1. Vessar aigües residuals, i abandonar restes animals o vegetals o 
qualsevol objecte que perturbe la neteja o cause molèsties a les persones o 
als béns públics o privats. 
2. Dipositar o abocar terres, runes, i qualsevol tipus de materials u 
objectes. 
3. Realitzar qualsevol activitat des de lloc públic o privat que supose la 
creació de bruticia o molèstia no necessària i evitable, així com la neteja o 
reparació de qualsevol  vehicles, aparell o maquinària en els espais públics. 
4. Abandonar qualsevol tipus d’objectes fora dels llocs expressament 
autoritzats. 
5. Col·locar tendals, entoldats, cartells o qualsevol altre tipus d’aparell 
o instal·lació, que no deixen una altura mínima lliure de 200 cm. comptat 
des del nivell de les voreres.  
6. Utilitzar inadequadament les instal·lacions o serveis públics. 
7. Impedir la celebració de festeigs autoritzats, processons o desfilades, 
o reunions o manifestacions permeses, o causar molèsties als seus assistents. 
8. L’ús irregular de tot tipus d’armes u objectes perillosos. 
9. L’abocament a la via pública mitjançant canalons o degotaments de 
les aigües pluvials procedents de les cobertes dels edificis. Dites aigües 
seran conduïdes al clavegueram per conduccions adequades. Els propietaris 



d’edificis que en l’actualitat continuaren abocant directament dites aigües a 
la via pública mitjançant canalons, estaran obligats a suprimir aquesta 
forma d’evacuació des del moment en el qual es practicaren obres de 
reparació de la façana de l’edifici, o de reconstrucció dels seus terrats o 
andanes. 
10. Obrir en la via pública pous o forats de cap classe sense permís de 
l’autoritat, i si tingueren que quedar oberts de nit es cercarien de forma que 
no pogueren causas perjudicis. 
11. Realitzar activitats que incomoden a la resta de ciutadans. 
12. Col·locar en els balcons, finestres, i altres punts exteriors de les cases, 
objectes que no es troben degudament asegurats que puguem fer perillar el 
públic. 
13. Col·locar en les façanes dels edificis, o en llocs visibles des de la via 
pública aparells o instal·lacions que alteren la seua composició estètica. 

C) En general : 
 a) Qualsevol incompliment de les previssions contingudes en aquesta 
Ordenança o en la resta d’Ordenances i Reglaments Municipals que no tinguen 
per llei un règim d’infraccions i sancions propi. 
 

Article 13é. Les infraccions d’allò dispost en aquest títol seran sancionades 
amb una multa econòmica que podrà arribar fins al límit màxim permés per la 
legislació vigent, la quantia de la qual es graduarà segons els criteris prevists en 
les lleis. En tot cas, l’autoritat competent podrà prendre les mesures cautelars o 
complementàries a la de multa que legalment calguen en defensa dels drets dels 
ciutadans per afavorir la seguretat de béns i persones i el compliment de les 
reglamentacions municipals. 
 

Article 14é. En els supòsits que la comissió de qualsevol de les infraccions 
descrites en aquest títol supose un il·lícit tipificat en les normes penals, l’autoritat 
competent o l’instructor del procediment sancionador donarà immediatament 
compte als respectius òrgans del Poder Judicial, suspenguent-se cautelarment 
aquest fins a la resolució ferma del procediment penal.  
 

Article 15é. El procediment sancionador per la comissió d’infraccions 
previstes en aquest títol es regirà per allò previst en les lleis i reglaments de 
desenrotllament de la llei. 
 

Article 16é. El tipus infractors, i les sancions previstes en aquesta 
Ordenança, ho són sense perjudici de les previssions que al respecte haja establert 
la legislació sectorial específica. En eixe cas, s’aplicarà eixa normativa sectorial 
específica. 

 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 
 

En aquest moment, són d’aplicació als supòsits prevists en aquesta 
Ordenança les normes dels procediment sancionador establertes en la Llei 



30/1.992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, i en el Real Decret 1.398/1.993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprovà el Reglament del Procediment per a l’exercici de la 
Potestat Sancionadora.  

Per tant, i en desenrotllament d’eixa normativa, s’elaboraran uns models 
d’expedient en el qual es materialitze el procediment sancionador de la present 
Ordenança en ordre a buscar l’agilitat, celeritat i eficàcia en la gestió 
administrativa municipal. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. 
 

Tant per a les previsions d’aquesta Ordenança, com per a omplir els buits 
normatius no regulats, hi haurà que acatar allò dispost en la legislació estatal o 
autonòmica, tenint present el principi de jerarquia normativa. 
 
 DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. 
 
 1.- Segons allò previst en la redacció vigent de l’article 59 del Text Refós de 
disposicions vigent en matèria de règim local aprovat per Real Decret Legislatiu 
781/1.986, de 18 d’abril, excepte en el cas que una norma amb rang de llei dispose 
el contrari, les multes que poden imposar-se per part de l’Ajuntament de Castelló 
de Rugat no podran excedir de 25.000 ptes. 
 2.- Qualsevol alteració del límit màxim previst en la llei serà 
immediatament aplicable a les previsions d’aquesta Ordenança. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. 
 

Queden derogades els actes o disposicions municipals vigents que entren 
en contradicció amb les previsions d’aquesta Ordenança. 

 
Castelló de Rugat, 12 de setembre de 2001 

 


