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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

Exposició de motius 

La societat actual demanda un respecte a la convivència de tots d'una manera clara i senzilla. Els 
nuclis urbans són origen de conflicte entre persones que comparteixen un mateix espai, però es 
diferencien activitats d'oci nocturn, a l'aire lliure, esportives, culturals, i un llarg etcètera. La primera 
eina d'evitació i solució de problemes i conflictes és l’educació mateixa i principis personals, i a 
partir d'ací, la societat organitzada estableix normes civils, administratives i penals. I és en aqueix 
ordre de gravetat en la qual han d'abordar-se totes les situacions, de manera que després del 
fracàs de la via privada (com per exemple una reunió d'una comunitat de propietaris) s'acudeix a 
l'Administració, però no directament a la via judicial i pitjor encara al penal. Aquest desequilibri 
palpable actualment pot suavitzar-se dotant a l'Administració més propera al ciutadà d'una norma 
que contempla tots aquests xicotets supòsits –i dota els seus agents de mecanismes de solució 
immediats- que són de debò font directa de preocupació del ciutadà en el seu quefer diari. 

En aquest ordre de coses, la ciutat de Dénia mai va comptar amb les denominades ordenances de 
policia i bon govern, en un text únic, encara que sí amb disperses prohibicions i obligacions en 
diferents àmbits de la vida pública. Ara és el moment de dotar d'una regulació que oferisca el 
màxim de llibertat, però no a costa del sacrifici de la tranquil·litat, seguretat o descans dels altres. 
Així ho han anat fent nombroses ciutats que han vist créixer la seua densitat de població i variar la 
seua activitat diària. 

Les qüestions a atendre en el moment de naixement d'aquesta ordenança són el botelló, els 
gorretes, la prostitució i algunes activitats molestes i incíviques entre veïns. En un futur, la societat 
deniera demandarà altres actituds i regulacions, però de moment aquest instrument té aspectes 
de donar solució a nombroses qüestions a curt i a mitjà termini. 

Títol I. Normes bàsiques de convivència ciutadana 

Article 1. Objecte de normativa. D’acord amb el previngut en el Títol XI (articles 139 a 141 de la 
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre), i en exercici de la potestat reglamentària i sancionadora, reconeguda en la mateixa 
Llei, s'estableix la present Ordenança, amb la finalitat de: 

- Fomentar la consciència i conductes cíviques de la ciutadania. 

- Prevenir actuacions pertorbadores de la convivència ciutadana. 

- Establir la tipificació de les infraccions i regular el que és concernent a les sancions per 
incompliment dels deures, prohibicions i limitacions contingudes en aquesta ordenança. 

- Incentivar la rehabilitació dels infractors de les normes de convivència. 

Article 2. Àmbit d'aplicació. La present normativa serà aplicable a tot el terme municipal de Dénia, 
incloent-hi La Xara i Jesús Pobre. 

Article 3. Prevenció i intervenció. 

1. Aquesta Ordenança regula l'ús comú i privatiu de les avingudes, carrers, espais lliures, 
passejos, places, camins, ponts, parcs, jardins, fonts, i altres béns en el terme municipal de Dénia. 



 

 Página 2 

2. La funció de policia de la via pública s'estendrà als passatges, camins, aparcaments i zones 
particulars utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris i als vehicles d'ús i/o servei 
públic. 

3. L'ajuntament de Dénia difondrà els principis i valors cívics i d'urbanitat per a una millor 
convivència i qualitat de vida en una societat democràtica a través de campanyes informatives a la 
ciutadania, i potenciarà l'educació i formació en el respecte i la tolerància. 

Article 4. Principis de convivència. 

1. Els ciutadans tenen l'obligació de respectar la convivència ciutadana i el deure d’usar els béns i 
serveis públics d’acord amb la seua destinació, respectant el dret de la resta de la ciutadania al 
seu gaudi, així, queden prohibits, en els termes establits en aquesta ordenança, els 
comportaments que alteren la convivència ciutadana, ocasionen molèsties o falten al respecte 
degut a les persones. 

2. Els ciutadans tenen dret a utilitzar lliurement la via i els espais públics de la ciutat, i han de ser 
respectats en la seua llibertat. Aquest dret, que ha de ser exercit amb civisme, està limitat per les 
disposicions sobre l'ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones i els béns 
privats. 

3. No està permés provocar sorolls que pertorben el descans dels veïns, ni participar en 
rebomboris nocturns, o eixir sorollosament dels locals d'esbargiment nocturns. 

4. Qualsevol ciutadà s'abstindrà de realitzar en la via pública pràctiques abusives o 
discriminatòries, o intimidatòries o que comporten violència física o moral. 

Títol II. Alarmes en immobles i vehicles 

Article 5. Alarmes en immobles i vehicles. 

1. Queda prohibit causar molèsties als veïns com a conseqüència d'alarmes sonores avariades o 
sense control. A aquests efectes, serà responsable de la infracció la persona titular que aparega 
en els registres públics de l'immoble o vehicle sancionat. 

2. Quan una alarma genere molèsties, es trobe absent el seu propietari, i no foren localitzades les 
persones responsables de l'alarma, el Cos de Policia Local de l'Ajuntament de Dénia prendrà les 
mesures oportunes conduents a silenciar-la, i podran arribar si cal a la seua inutilització, a càrrec 
de l'infractor i sense que genere responsabilitat de cap tipus. A aquests efectes, s'estendrà acta de 
la mesura adoptada, deixant-ne còpia en el lloc. 

Títol III. Consum d'alcohol en vies i espais públics 

Article 6. Del consum de begudes alcohòliques. 

1. Es prohibeix als menors de divuit anys l'ús de màquines automàtiques de venda d'alcohol, sota 
la responsabilitat del titular de l'establiment. 

2. Es prohibeix el consum d'alcohol en els espais i vies públiques, excepte autorització expressa o 
en el supòsit previst en l'article 7 relatiu a «festes populars» i encara que aquest consum es 
realitze en vehicles estacionats en aquestes vies o espais públics. 
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Article 7. Festes populars. 

1. Les activitats relacionades amb la venda i consum de begudes alcohòliques en les vies i espais 
públics en dies de festa patronal o festejos populars, hauran de comptar amb la corresponent 
llicència o autorització municipal. La seua concessió o denegació s'ajustarà a la normativa 
específica, amb els requisits establits en aquesta ordenança i en la normativa sectorial. 

2. Per raons de seguretat, en aquells espectacles com a concerts o altres esdeveniments similars 
que se celebren amb autorització municipal que incloguen la possibilitat de dispensar begudes 
alcohòliques, aquestes se serviran en gots de plàstic, i no es permetrà en cap cas envasos de 
cristall, vidre, així com llandes o similars. 

3. Els titulars de la concessió de la instal·lació d'un bar o una altra activitat similar, hauran de 
col·locar en un lloc visible al públic: «aquest establiment compta amb llicència per a subministrar 
i/o consumir begudes alcohòliques», així com la prohibició de subministrar alcohol a menors de 
divuit anys. 

Títol IV. Activitats incíviques entre els veïns 

Article 8. Jocs en espais i parcs públics. Es prohibeix realitzar jocs de pilota o baló o de qualsevol 
altre tipus que generen molèsties o risc per a la integritat de les persones vianants o usuàries de 
parcs i jardins. Es podran habilitar o prohibir zones específiques per a jocs de pilota, patins o uns 
altres, per part de l'Ajuntament, degudament senyalitzades. 

Article 9. Pintades i grafits. 

1. Es prohibeixen les pintades, grafits, escrits i inscripcions en béns, públics o privats, protegits per 
aquesta ordenança. 

2. S'exceptua de la prohibició prevista en l'apartat anterior la realització dels murals artístics que 
es plasmen, amb autorització de l'Ajuntament, sobre tanques de solars, tancaments d'obres, 
parets mitgeres i similars. 

3. Quan un edifici públic o element del mobiliari urbà haja sigut objecte de pintades, col·locació de 
papers, ratllat o trencament de cristalls, apegada de cartells o qualsevol altre acte de deterioració, 
l'Ajuntament imposarà a l'empresa, entitat o persona responsable el cost de les corresponents 
indemnitzacions i de les factures de neteja, reposició i condicionament o restauració al seu 
anterior estat, sense perjudici de la sanció aplicable. 

Article 10. Molèsties veïnals. 

1. Queden prohibides les següents conductes: 

a) Sacsejar peces o catifes pels balcons o finestres a vies o patis. 

b) Regar en balconades i finestres quan genere molèsties o danys a altres veïns. 

c) Alterar el descans dels veïns amb música alta, crits, sorolls de mobles o altres objectes entre 
les 22 i les 8 hores, així com abocar l'aigua dels aparells d'aire condicionat a la via i espais públics. 

Article 11. Identificació de persones afectades. En qualsevol cas, els agents que denuncien algun 
dels fets d'aquest Títol reflectiran clarament les dades dels veïns afectats per a donar tràmit a 
l'expedient sancionador. 
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Títol V. Altres activitats prohibides 

Article 12. Prostitució en la via i espais públics. 

Queda prohibida la pràctica, oferiment i demanda de serveis sexuals en la via i espais públics de 
la localitat, i encara que aquesta activitat es realitze en vehicles. Seran responsables com a autors 
d'aquesta infracció tant el sol·licitant com l'oferent del servei, i els agents hauran de reflectir 
detalladament en el butlletí de denúncia els indicis que els condueixen a determinar la conducta 
de prostitució. 

Article 13. Mendicitat. 

1. Queda prohibida qualsevol activitat de sol·licitud de diners amb contraprestació de cap tipus o 
sense, en particular per cercar lloc o aparcar vehicles, oferir mocadors, netejar parabrises o altres 
objectes, o demanar almoina per caritat o deficiències personals o en nom d'un col·lectiu. 

2. Pels agents de l'autoritat es confiscaran els diners fruit de la mendicitat, en concepte 
d'abonament provisional de la sanció, i faran constar en el butlletí la quantitat total confiscada, i 
atenent al que es disposa en l'article 14 d'aquest text. 

Títol VI. Règim sancionador 

Article 14. Mesures cautelars. Els agents de l'autoritat confiscaran de manera provisional aquells 
objectes i estris que guarden relació directa amb la infracció denunciada (v.gr. megàfons, pots 
d’esprai, botelles de begudes alcohòliques, pilotes, patins, alarmes, almoines, mocadors). A 
aquests efectes, estendran una acta en la qual reflectiran la descripció dels objectes confiscats, 
lliurant còpia a la persona interessada. Finalitzat el procediment sancionador, seran destruïts amb 
càrrec a la persona sancionada o, si és el cas, se'ls donarà la destinació que es dispose en el 
corresponent expedient sancionador tramitat a aquest efecte. 

Article 15. Disposicions generals. 

1. La imposició de sancions s'ajustarà al procediment legal i reglamentàriament establit per a 
l'exercici de la potestat sancionadora en aquesta matèria. 

2. Quan l'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador tinguera coneixement que els 
fets, a més de poder constituir una infracció administrativa, pogueren ser constitutius d'una 
infracció penal, ho comunicarà a l'òrgan judicial competent, i s’abstindrà de prosseguir el 
procediment sancionador, una vegada incoat, mentre l'autoritat judicial no s'haja pronunciat.  

Durant el temps que estiguera en suspens el procediment sancionador, s'entendrà suspés tant el 
termini de prescripció de la infracció com la caducitat del procediment mateix. 

Article 16. Classificació de les infraccions. 

Les infraccions a allò establit en aquesta Ordenança, siguen accions o omissions, tindran la 
consideració de molt greus, greus o lleus. 

Article 17. Infraccions molt greus. 

Seran molt greus les infraccions que suposen: 
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a) Una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de manera greu, immediata i directa la 
tranquil·litat o l'exercici de drets legítims d'altres persones, el desenvolupament normal d'activitats 
de tota classe d’acord amb la normativa aplicable, o la salubritat o ornat públic, sempre que es 
tracte de conductes que no es puguen subsumir en els tipus previstos en el capítol IV de la Llei 
1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana o normativa que ho puga 
substituir. 

b) L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la seua 
utilització. 

c) L'impediment o l’obstrucció greu i rellevant al funcionament normal d'un servei públic. 

d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions o 
elements d'un servei públic.  

e) L'impediment de l'ús d'un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la seua 
utilització. En tot cas, constituirà infracció el fet d’impedir sense autorització, deliberadament i 
greument, el trànsit normal de vianants o de vehicles pels llocs habilitats a aquest efecte. 

f) 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. Constituiran infracció, en tot cas, les següents conductes: 

- Trencar, arrancar, realitzar pintades o causar danys en la senyalització pública que impedisquen 
o dificulten la seua visió o comprensió. 

- Incendiar deliberadament o amb culpa greu, elements del servei públic, enderrocs o deixalles. 

- Trencar o inutilitzar els arbres situats en la via pública i en els parcs i jardins. 

g) L'encrueliment, maltractament i agressions físiques als animals tipificats en aquesta ordenança, 
així com l'abandó d'aquests. 

h) Actes o omissions contraris a allò previst en aquesta ordenança que posen en perill greu la 
salut o la integritat física o moral de les persones. 

i) Provocació inadequada i maliciosa de la mobilització dels serveis d'urgència. 

j) Provocar deliberadament l'apagada de qualsevol sistema d'enllumenat públic. 

k) La reiteració de tres o més infraccions greus en el transcurs d'un any. 

l) Incomplir la prestació en benefici de la comunitat imposada per l'Ajuntament. 

Article 18. Infraccions greus. 

Constitueixen infraccions greus:  

a) Pertorbar greument la convivència ciutadana mitjançant actes que incidisquen en la tranquil·litat 
o en l'exercici de drets legítims d'altres persones, en el desenvolupament normal d'activitats de 
tota classe d’acord amb la normativa aplicable, o en la salubritat o ornat públic, sempre que es 
tracte de conductes no tipificades en la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana. En tot 
cas, es considera infracció: 
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- Exercir qualsevol modalitat de mendicitat.  

- La pràctica, oferiment i demanda de serveis sexuals en la via i espais públics. 

- Portar animals de companyia en espais públics sense ser conduïts mitjançant corretja o cadena, 
excepte autorització. 

b) Pertorbar greument l'ús d'un servei públic o d'un espai públic per part de les persones amb dret 
a la seua utilització. 

c) Pertorbar greument el funcionament normal dels serveis públics. 

d) Deteriorar greument els béns d'un servei o un espai públics. 

e) Pertorbar greument la salubritat o ornat públic. En tot cas, constituirà infracció: 

- Llançar deixalles o residus a la xarxa de clavegueram o a la via o espais públics que dificulten el 
trànsit o generen riscos d'insalubritat. 

- Realitzar activitats en la via pública sense autorització municipal que impliquen venda d'aliments 
o begudes, o activitats musicals o d'entreteniment.  

- Embrutar i no netejar les dejeccions dels animals de companyia en els espais públics. 

f) Consumir begudes alcohòliques en la via i espais públics, sense la corresponent autorització.  

g) Dificultar deliberadament el trànsit normal de vianants o de vehicles pels llocs habilitats a 
aquest efecte.  

h) La reiteració de tres o més infraccions lleus en el transcurs d'un any. 

Article 19. Infraccions lleus. 

Té el caràcter d'infracció lleu: 

a) Pertorbar lleument la convivència ciutadana mitjançant actes que incidisquen en la tranquil·litat 
o en l'exercici de drets legítims d'altres persones, en el desenvolupament normal d'activitats de 
tota classe d’acord amb la normativa aplicable, o en la salubritat o ornat públic, sempre que es 
tracte de conductes no tipificades en la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana.  

En tot cas, constituirà infracció:  

- Encendre foc en la via pública.  

- Causar molèsties per alarmes sonores avariades o sense supervisió del seu propietari.  

- Sacsejar o estendre peces o catifes pels balcons o finestres a vies o patis.  

- Regar en balcons i finestres quan genere molèsties o danys a altres veïns.  

- Alterar el descans dels veïns amb música alta, crits, sorolls de mobles o altres objectes entre les 
22 i les 8 hores. 
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b) Pertorbar lleument l'ús d'un servei públic o d'un espai públic per part de les persones amb dret a 
la seua utilització. En tot cas, constituirà infracció: 

- Portar metxes enceses, aparells pirotècnics o disparar petards, coets o similars, sense 
autorització. 

- Acampar sense autorització. 

- Col·locar qualsevol element en els espais públics sense autorització. 

- Llavar o reparar cotxes en els espais públics. 

- Realitzar jocs o activitats causant molèsties o risc a la resta d'usuaris. 

c) Pertorbar lleument el funcionament normal dels serveis públics. Constituirà infracció, en tot cas, 
banyar-se en fonts o estanys públics. 

d) Deteriorar lleument els béns d'un servei o un espai públic. En tot cas, constituirà infracció: 

- Realitzar pintades, grafismes o murals en qualssevol béns públics o espais públics sense 
autorització municipal. 

- Causar danys en arbres, plantes i jardins públics. 

e) Pertorbar lleument la salubritat o ornat públic. 

En tot cas, constituirà infracció: 

- Difondre propaganda o publicitat infringint allò establit en aquesta ordenança. 

- Orinar, defecar o escopir en la via pública. 

- Llançar o dipositar deixalles o qualsevol element en la via pública. 

Article 20. Sancions. 

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 €, excepte les tipificades en 
els apartats a) i b) de l'article 19, que seran sancionades amb multa de 100 € fins a 350 €. 

2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 751 fins a 1.500 €, excepte l'apartat f) 
de l'article 18, que serà sancionada entre 400 i 1.500 €. 

3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.501 fins a 3.000 €, excepte les 
tipificades en l'apartat g) de l'article 17, que seran sancionades amb multa de 600 € a 3.000 €. 

4. Les sancions de multa podran fer-se efectives amb una reducció del 50% sobre la quantia 
corresponent que s'haja consignat correctament en el butlletí per l'agent o, en defecte d'això, en la 
notificació posterior d'aquesta denúncia realitzada per l'instructor de l'expedient, sempre que 
aquest pagament es realitze dins dels quinze dies naturals següents a aquell que tinga lloc 
l’esmentada notificació. 

Article 21. Reparació de danys. 
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L'acte d'imposició de les sancions corresponents previstes en aquesta ordenança comportarà, en 
tot cas, l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, i els 
danys o perjudicis ocasionats pels infractors seran sempre reparats o rescabalats per les persones 
responsables. 

Tant l'exigència de reposició com d'abonament dels danys serà tramitada per l'Ajuntament d'acord 
amb l'establit en l'ordenament jurídic i atenent a la naturalesa del bé o objecte deteriorat. 

L'Ajuntament executarà, a costa de l'obligat, els actes precisos per a reposar les coses a l'estat en 
què es trobaven abans de la infracció, si aquests no han sigut desenvolupats per l'infractor. 
L'exigència del cost a l'obligat es realitzarà d'acord amb el procediment administratiu 
corresponent. 

Article 22. Persones responsables. 

1. En els actes públics seran responsables solidaris, els organitzadors o promotors, i aquells que 
sol·liciten l'autorització. 

2. Les persones que conduïsquen animals i subsidiàriament els propietaris d'aquests, són 
responsables dels danys o afeccions a les persones o coses, i de la brutícia causada per l'animal. 

3. De les infraccions referents a la publicitat exterior, incloses les octavetes, respondran 
solidàriament l'anunciant i l'autor material. 

4. Aquells que disposen del dret a l'ús dels habitatges o locals seran responsables de les 
infraccions previstes en el Títol IV. 

5. En els altres supòsits, els autors materials de les infraccions a aquesta ordenança en seran els 
responsables directes. 

6. Amb caràcter general, seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o 
jurídiques de caràcter privat sobre les quals recau el deure legal de prevenir les infraccions 
administratives que uns altres puguen cometre. 

En el cas que el responsable siga menor d'edat o concórrega en aquest alguna causa legal 
d’inimputabilitat, respondran els pares, tutors o els qui tinguen confiada la custòdia legal. 

7. Quan les actuacions constitutives d'infracció siguen comeses per diverses persones, 
conjuntament, respondran totes elles d’una manera solidària. 

Article 23. Graduació de les sancions. 

Per a la graduació de la sanció que, una vegada classificada d’acord als articles anteriors, haja 
d'imposar-se, es tindran en compte les següents circumstàncies: 

a) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa 
gravetat quan així haja sigut declarat per resolució ferma. 

b) La reiteració, per comissió en el termini d'un any d'una infracció de major gravetat o dues de 
gravetat igual o inferior quan així haja sigut declarat per resolució ferma. 

c) La intencionalitat. 
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d) La rellevància o transcendència social dels fets. 

i) La naturalesa i gravetat dels danys causats. 

f) La reparació del dany causat amb anterioritat a la incoació del procediment. 

Article 24. Prescripció. 

1. Les infraccions lleus prescriuen al cap de 6 mesos, les greus al cap de dos anys i les molt greus 
al cap de tres anys. Les sancions imposades en els procediments sancionadors tramitats a 
l'empara d’aquesta ordenança prescriuen: al cap d’un any les lleus, al cap de dos anys les greus i 
al cap de dos anys les molt greus. 

2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar-se des del dia en què la 
infracció s'haguera comés. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona 
interessada, del procediment sancionador, i es reprendrà el termini de prescripció si l'expedient 
sancionador estiguera paralitzat més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable. 

3. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en 
què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció. Interromprà la prescripció la 
iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d'execució, tornant a 
transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a 
l'infractor. 

Títol V. Rehabilitació 

Article 25. Tasques en benefici de la comunitat. 

1. L'Ajuntament podrà oferir a la persona expedientada, amb caràcter previ a l'adopció de la 
resolució sancionadora que procedisca, l'opció de sol·licitar la substitució, total o parcial, de la 
sanció de multa que poguera imposar-se per la realització de tasques o labors per a la comunitat, 
de naturalesa i abast adequats i proporcionats a la gravetat de la infracció, en els casos següents: 

a) Quan la infracció comporte la imposició d'una sanció molt greu. 

b) Quan tractant-se d'una infracció que aparelle una sanció greu concórrega reincidència o 
reiteració en infraccions greus o molt greus. 

c) Quan així es decidisca, motivadament, en vista de les circumstàncies especials que propugnen 
l'adopció d'aquesta mesura. 

2. La persona expedientada proposarà a l'Ajuntament quin tipus de prestació està disposat a 
realitzar. Aquesta es trobarà encaminada, preferentment, a la realització de treballs voluntaris en 
benefici de la resta de la comunitat, dirigits, bé a generar conductes cíviques o bé a reparar els 
danys causats per accions similars i el seu compliment serà controlat i garantit pel Cos de la 
Policia Local de l'Ajuntament de Dénia. 

Efectuada la sol·licitud per part de la persona expedientada, quedarà interromput el termini per a 
resoldre el procediment, i l'Ajuntament haurà de notificar a l'infractor, si és el cas, les condicions 
de la prestació que haurà d'efectuar. 
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L'Ajuntament finalitzarà el procediment fixant en l'acte resolutori tant la prestació que haurà 
d'efectuar la persona expedientada com, si és el cas, l'import de la sanció de multa, si aquesta no 
se substitueix totalment per la prestació. 

L'Ajuntament podrà, en vista de les circumstàncies del supòsit concret, imposar mesures cautelars 
per a garantir el compliment dins del termini i en la forma escaient de la prestació. 

Una vegada acceptades per la persona expedientada les condicions de la prestació, quedarà 
finalitzat el procediment sancionador, d'acord amb l'establit en l'article 88 de la Llei 30/92, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

L'incompliment dins del termini i en la forma escaient de la prestació comportarà la imposició d'una 
sanció de multa, que tindrà la consideració de molt greu. 

Disposició derogatòria 

1. Queda derogada l'Ordenança reguladora sobre la instal·lació i funcionament d'alarmes 
d'immobles i vehicles. 

2. Queden derogades quantes disposicions municipals s'oposen a aquesta ordenança. 

Disposició final 

Aquesta ordenança quan s’aprove definitivament, entrarà en vigor transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils següents a la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant, prèvia la comunicació a la Comunitat Autònoma i a l'Administració General de l'Estat, de 
conformitat amb l'establit en l'article 70.2, en relació amb l'article 65.2 de la Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 


