BAN

ALCALDE DE XÀTIVA
FA SABER:

El present ban és l’instrument a través del qual s’anuncien i es recorden les
normes aplicables en ordre a aconseguir una millor convivència i utilització dels
llocs públics.
Per tant, i en ús de les facultats concedides per l’article 21.1.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 84.1.a)
del mateix text legal, vinc a:
DISPOSAR
PRIMER.- En les darreres dates s’estan produint una sèrie de fets reprotxables

en alguns llocs de la ciutat, especialment al Jardí de la Pau i voltants.
Per tal d’abordar de la millor manera dita situació, es recorda la ciutadania en
general, i en especial aquelles persones que estan contribuint a que el clima de
convivència no siga el desitjable, per tal que preguen coneixement de la normativa
vigent, evitant d’aquesta manera el que es perllongue aquesta indesitjable situació.
SEGON.-Segons preveu la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana:
-Les forces i cossos de seguretat podran requerir la identificació de les persones quan
hi haja indicis que han pogut participar en la comissió d’una infracció.
-Els agents de l’autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns i
vehicles que siguen necessàries per a impedir que en les vies, llocs i establiments
públics es porten o utilitzen il·legalment substàncies perilloses o altres objectes,
instruments o mitjans que generen un risc potencialment greu per a les persones,
susceptibles de ser utilitzats per a la comissió d’un delicte o alterar la seguretat
ciutadana, quan tinguen indicis de la seua eventual presència en estos llocs, i
procediran, si és el cas, a intervenir-los.
-Els alcaldes podran imposar les sancions i adoptar les mesures previstes en esta llei
quan les infraccions es cometen en espais públics municipals o afecten béns de
titularitat local, sempre que tinguen competència sobre la matèria d’acord amb la
legislació específica.»
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ROGER CERDÀ I BOLUDA,

-Són infraccions greus:
La desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de les
seues funcions, quan no siguen constitutives de delicte, així com la negativa a
identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents o l’al·legació de dades
falses o inexactes en els processos d’identificació.
El consum o la tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques, encara que no estiguen destinades al tràfic, en llocs, vies, establiments
públics o transports col·lectius, així com l’abandonament dels instruments o altres
efectes emprats per a això en els esmentats llocs.
-Són infraccions lleus:
Els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d’ús o servici públic, així com
de béns mobles o immobles privats en la via pública, quan no constituïsquen infracció
penal.
-El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics
quan pertorbe greument la tranquil·litat ciutadana.»
-Sancions.
Les infraccions greus se sancionaran amb multa de 601 a 30.000 euros, i les lleus,
amb multa de 100 a 600 euros.

SEGON.- El Decret Legislatiu 1/2003, de 1 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns
Addictius, estableix a l’art. 18.4 la prohibició de consumir begudes alcohòliques:

TERCER. L’Ordenança Municipal de Neteja, aprovada pel Plenari en data 2/3/1995, i
publicada al BOP en data 31/3/1995 (nº 77), preveu a l’article 103, com a sanció lleu:
«Título II, capítulo I, artículo 6. Lanzamiento de papeles, envoltorios, colillas o
similares a la vía pública. Graduación leve, importe 10.000 pesetas.»
QUART.- En virtut del que s’acaba d’exposar, es prega a la ciutadania, en relació amb
els fets mencionats, que procuren pel adequat compliment de les normes esmentades,
per tal de fer efectiva la consecució del bon ús dels espais públics en general, i dels
parcs i jardins en particular, així com el normal desenvolupament de la convivència
ciutadana.
En Xàtiva, a la data de la signatura digital al marge.
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“e) En la via pública, excepte en els llocs d’esta en què estiga degudament autoritzat,
o en dies de festes patronals o locals, regulats per la corresponent ordenança
municipal.”

