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ORDENANÇA REGULADORA PER A L'ÚS DE L'ÀREA RECREATIVA
DENOMINADA ÀREA RECREATIVA ¨CAMÍ DE LLÍRIA
(PUBLICADA EN EL BOP NÚM. 40 DE DATA 26/02/2018)

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. FONAMENT
Aquesta Ordenança es dicta en exercici de les facultats concedides per l'article 3 de la
Carta Europea de l'Autonomia Local de 15 d'octubre de 1985, els articles 133.2 i 144 de
la Constitució i pels articles 4 i 25.2é. b), f) i l), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, article 55 del RD Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim
Local.
ARTICLE 2. OBJECTE
Constitueix l'objecte d'aquesta Ordenança regular el règim d'utilització per part dels
usuaris de la zona habilitada per a paellers (barbacoes) amb les seues respectives taules,
zona lliure de pícnic, i banys, sítia en parcel·la 54 partida de Germanells a fi de
mantenir en un adequat estat de conservació, i possibilitar el seu gaudi comunal ple,
equitatiu, permanent, i adequat a l'orde públic. L'àrea recreativa "Camí de Llíria" es
compon dels elements següents: paellers (barbacoes) amb les seues respectives taules,
zona lliure de picnic, i banys i la resta de zones comunes, el control de la qual serà dut a
terme en la forma disposada en la present Ordenança.
ARTICLE 3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ OBJECTIU.
L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança és la Parcel·la d'ús Dotacional Recreatiu (RD)
Parcel·la cadastral 54 polígon 2 partida de Germanells la qual ha sigut habilitada per a
paellers (barbacoes) amb les seues respectives taules, zona lliure de pícnic i banys.
ARTICLE 4. ÀMBIT D'APLICACIÓ SUBJECTIU
1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que es troben dins de l'espai
assenyalat i que realitzen qualsevol tipus d'ús de la zona recreativa definida en l'article
anterior, siga quin siga la seua concreta situació jurídica administrativa.
2. Així mateix, el que disposa aquesta Ordenança també serà aplicable als organitzadors
d'actes públics, en els supòsits a què es refereix l'article 5.2é d'aquesta.
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CAPÍTOL 2. NORMES ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ
ARTICLE 5. ÚS I GAUDI COMUNAL DE LA ZONA RECREATIVA.
1. De conformitat amb el que preveu l'article 79 de la Llei de Bases de Règim Local
7/85 de 2 d'abril, la zona recreativa regulada en la present Ordenança, constitueix un bé
afecte l'ús públic.
2. El lloc definit en la present Ordenança, per la seua qualificació de bé de domini i ús
públic, no podrà ser objecte de privatització d'ús en actes organitzats que per la seua
finalitat, contingut, característiques, o fonament, pressuposen la seua utilització amb
fins particulars en detriment de la seua mateixa naturalesa i destinació. Quan per motius
d'interés general s'autoritzen per l'Ajuntament actes públics en el dit lloc, s'haurà de
prendre les mesures previsores precises perquè la afluència més gran de persones als
mateixos no cause danys en les plantes i mobiliari urbà, així com la neteja de l'àrea,
sempre que siguen sol·licitades amb l'antelació suficient a l'Ajuntament.
3. L'Ajuntament es reserva la potestat de tancar la instal·lació durant determinats dies a
l'any informant amb antelació suficient dels mateixos.
4. La vigilància i control de la instal·lació, així com el general compliment de la present
Ordenança s'efectuarà per la Policia Local.

ARTICLE 6. PROCEDIMENT
Per a l'ús dels paellers (barbacoes), amb les seues respectives taules s'estableix el
procediment següent:
1. Haurà de realitzar-se sol·licitud de número de reserva d'utilització en el Departament
d'Urbanisme, previ depòsit de fiança de 20 € en el departament de tresoreria, en el
document aprovat a aquest efecte en els Annexos de la present Ordenança, en el mateix
el sol·licitant indicarà les seues dades, domicili i Número de Document Nacional
d'Identitat o document d'identificació equivalent (prèvia exhibició del mateix al personal
autoritzat), i el nombre de persones que vagen a fer ús conjunt del paeller (barbacoa), i
triarà torn per a utilitzar el mateix, d'entre els que queden pendents per cobrir, seguint
un rigorós orde de sol·licitud.
1.1. Les sol·licituds de número de reserva d'utilització es realitzaran amb una
antelació màxima de 7 dies i mínima de dos, sol·licitant la reserva de la seua
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utilització en el Departament d'Urbanisme en l'horari d'atenció al públic d'aquest,
adossat a una fiança prèvia en el Departament de Tresoreria.
1.2. Per raons d'un millor i adequat control en la reserva i ús de la instal·lació,
l'Ajuntament es reserva la facultat de no adjudicar de manera diària la totalitat
dels números de reserva d'utilització possibles.
1.3. Per a l'ús de menors d'edat autorització de persona que li represente
legalment segons model establit en Annex II.
2. Junt amb la sol·licitud de reserva, s'efectuarà una fiança de 20 €. Es dipositarà en la
Tresoreria per a una sola utilització de paellers (barbacoes) amb les seues respectives
taules. La Fiança diària serà tornada per la Tresoreria Municipal, prèvia petició de
l'usuari, dins dels tres dies següents a l'ús, i comprovat el bon ús de les instal·lacions.
3. El Departament d'urbanisme confeccionarà una llista en què seran anotats número de
fiança, el número de reserva d'utilització, número de paeller (barbacoa), amb les seues
respectives taules i els torns d'ús dels paeller (barbacoa) concedits cada dia, en la que es
faran constar les dades, domicili, DNI, firma de la persona que haja sigut autoritzada, i
nombre de comensals amb la finalitat de controlar el compliment dels torns, i
possibilitar la depuració de possibles responsabilitats derivades de l'ús inadequat de
l'àrea recreativa, així com la possible denegació, prèvia tramitació d'expedient, de
futures autoritzacions a aquells que hagen incomplit les normes d'ús. Les dites llestes
seran entregades a la Policia Local, amb la finalitat de facilitar les seues funcions de
vigilància i control de la instal·lació, així com les actuacions que, si és el cas, hagen de
realitzar com a conseqüència de conflictes veïnals que puguen sorgir.
4. Així mateix, l'Ajuntament, podrà suspendre la utilització dels paellers assignats,
atenent criteris que per causes de força major o interés públic així ho justifiquen. En tot
cas, estarà prohibit el seu ús i quedaran automàticament revocades les autoritzacions
concedides, sense dret a cap reclamació, en els dies declarats de risc pel centre
d'emergències de la Generalitat Valenciana.

ARTICLE 7. NORMES COMUNES D'ÚS
1. Totes les autoritzacions que es concedisquen per a la utilització privativa dels
paellers, se subjectaren a les següents normes d'ús, l'incompliment de les quals
ocasionarà la revocació automàtica de l'autorització concedida, sense perjuí de les
responsabilitats civils, penals, o administratives que la seua infracció pot comportar:
a) Els usuaris han d'utilitzar les instal·lacions a l'hora determinada en el torn que els va
ser autoritzat. En el cas de no poder fer ús de la reserva efectuada, l'usuari perdrà el
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número de reserva d'utilització adjudicat excepte per causa de força major o indicació
de l'Ajuntament.
b) És obligació de l'usuari complir estrictament l'horari que li haja sigut assignat.
c) A l'hora de la finalització del torn, l'usuari haurà de tindre ja retirats tots els utensilis,
aliments i materials de la seua pertinença, arreplegat degudament els residus i dipositat
en els contenidors que troben habilitats a aquest efecte, i netejat degudament els paellers
i la zona d'influència adjacent en què puguen existir residus, i restes que hagen sigut
conseqüència del seu ús, deixant els mateixos en correcte estat de conservació per a
poder ser utilitzats en el pròxim torn.
d) Cada usuari ocuparà només el paeller que l'haja sigut designat, sobre el qual serà
responsable durant el seu torn. A aquest efecte, no podrà fer ús del mateix de manera
que perjudique, o ocupe l'espai del paeller que es trobe contigu al seu.
e) Destinaran el paeller a ús de cuina o barbacoa exclusivament, i aportaran els
materials d'encesa de foc, no podent utilitzar materials prohibits especialment a aquest
efecte (branques, elements vegetals, o ornamentals pertanyents a l'entorn general de la
instal·lació, per a utilitzar-los com a llenya per al foc).
f) Encendran i mantindran el foc amb les degudes normes d'atenció, vigilaran que no
s'estenga més enllà de l'espai reservat per al paeller, i no s’encenga cap tipus d'objecte,
persona, o animal.
g) Abans d'abandonar el paeller, hauran de comunicar-ho a la policia local, a fi que
aquests procedisquen a revisar l'estat del paeller abans del seu marxa, i anotar si és el
cas, la corresponent incidència. La fiança serà tornada després de la seua utilització
sempre que hagen deixat les instal·lacions correctament i així l'haja informat la Policia
Local. En cas que l'usuari entrant observara que l'estat del paeller és deficient, o
creguera que, per qualsevol causa, podria no haver-se realitzat la dita revisió, haurà
d'indicar aquesta circumstància a la Policia Local abans de començar a fer ús del
paeller, perquè es procedisca a realitzar una nova revisió abans que aquests comencen el
seu ús.
h) Quan en l'exercici de funcions pròpies de la Policia Local, pels agents de servici, es
detecte que en alguna de les zones de l'àrea recreativa s'ha produït alguna incidència,
anotaren la mateixa, en l'annex facilitat pel Departament d'Urbanisme (columna
d'incidències) i tot això sense perjuí del que disposa el Capítol III de la present
Ordenança i la resta de normativa d'aplicació, traslladant, si és el cas, al departament
responsable de la tramitació dels expedients sancionadors. La fiança serà tornada
després de la seua utilització sempre que hagen deixat les instal·lacions correctament.
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i) Queda prohibida tota acció que puga causar molèsties o perjuís al col·lectiu d'usuaris
en general, així com possibles danys als elements que componen l'entorn de la
instal·lació, com ara pujar als arbres, música estrident o alt volum, jocs o formes de
distracció que puguen molestar a la resta d'usuaris, la utilització d'elements ornamentals
amb fins decoratius, tendals, ombrel·les o ombres en els arbres o fanals i la resta de
mobiliari urbà i també dificultar el pas pels corredors de les zones comunes.
j) Obeiran les condicions especials que si és el cas, en la seua autorització, així com
aquelles que li indique el personal autoritzat, i els Agents de l'Autoritat, per motius de
seguretat, higiene, neteja, i altres circumstàncies especials que obliguen al compliment
d'una instrucció especial.
k) Qualsevol usuari que siga objecte d'amonestació per no respectar les normes generals
i específiques d'utilització de la instal·lació, amb independència de la gravetat del cas
que determine la seua amonestació, serà registrat en el control d'incidències que la
instal·lació disposarà a aquest efecte. Reportant-se en el mateix la causa, els efectes del
fet així com les dades personals del mateix, als efectes d'una possible denegació d'una
nova reserva.
l) Queda facultada a tots els efectes, les persones autoritzades per l'Ajuntament o la
Policia Local per a amonestar verbalment als que no complisquen les normes d'ús de la
instal·lació.
m) Qualsevol incompliment de les Ordenances reguladores dels distints espais de l'àrea
constatat per mitjà de la instrucció del corresponent expedient sancionador podrà
suposar la revocació de l'autorització que, si és el cas, s'haja atorgat.

ARTICLE 8. NORMES ESPECÍFIQUES PER A GRUPS
La sol·licitud es realitzarà en la forma disposada per la present Ordenança per mitjà del
model establit a aquest efecte. La reserva es durà a terme per a tots els torns: PRIMER
(esmorzar), SEGON (menjar) i TERCER (sopar).
S'aportarà una única fiança en cas de reserves de grups de paellers (barbacoa).
Els torns amb núm. de reserva d'utilització es donaran per a un màxim de 16 persones
per paeller (barbacoa) i taula corresponent podent aportar els usuaris 4 cadires per taula,
amb un total de 20 persones per taula.
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ARTICLE 9. PROTECCIÓ DEL MOBILIARI URBÀ.
1. Queda prohibit, en general, produir qualsevol tipus de dany, canviar la seua
disposició, o no seguir les normes d'utilització que s'establisquen si és el cas, sobre els
elements pertanyents al mobiliari urbà que es troben en la zona definida dins de l'àmbit
d'aplicació de la present Ordenança. I en especial, queda prohibit el següent:
a) Bancs: No estarà permés arrancar els bancs i taules que estiguen fixats al sòl, ni
traslladar els que estiguen solts per a canviar-los d'ubicació, així com realitzar
inscripcions amb navalles o pintures, serrar-los, embrutar els mateixos i dipositar en ells
residus, objectes o fems, sense procedir a la seua neteja.
b) Papereres i contenidors: Els papers i deixalles de qualsevol tipus no podran ser tirats
al sòl. En tot cas, l'usuari no podrà justificar-se en què no existisquen papereres o
estiguen plenes per a tirar els seus residus, devent en qualsevol cas guardar-los i
dipositar-los posteriorment en altres papereres municipals o contenidors públics o
pertanyents a la seua propietat privada.
Així mateix, no es podrà efectuar cap tipus de manipulació sobre les papereres, ni
doblegar-les, arrancar-les, bolcar-les, col·locar adhesius o cartells, ni fer pintades.
c) Fanals i altres elements decoratius: En general, no es podran danyar en qualsevol de
les seues parts, ni enfilar, pujar-se, engronsar-se ni realitzar manipulacions sobre ells.

ARTICLE 10. ALTRES NORMES D'ÚS.
A més de les establides en les indicacions precedents, els usuaris de la zona pública d'ús
recreatiu objecte d'aplicació d'aquesta Ordenança, hauran de complir amb totes aquelles
indicacions d'utilització que figuren en els senyals existents, així com les que realitzen
els agents de policia local, vigilants i personal autoritzat.

ARTICLE 11. PAGAMENT PER L'ÚS
De conformitat amb el que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'òrgan municipal competent per a això podrà dur a terme l'expedient
que si és el cas corresponga per a l'aprovació del pagament d'una quantia per núm. de
reserva d'utilització per l'ús i/o prestació dels servicis que es presten en la zona
habilitada per a paellers (barbacoes), i les seues taules corresponents.
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CAPÍTOL 3r. RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 12. INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
1. L'Ajuntament podrà iniciar un procediment sancionador d'ofici, per acord de l'òrgan
competent, bé per iniciativa pròpia, o com a conseqüència d'una orde superior, o petició
raonada d'altres òrgans, o denúncia de la Policia Local, o personal del servici, o de
particulars.
1.1. A tals efectes, l'òrgan competent de l'Ajuntament podrà iniciar d'ofici el
procediment directe o indirecte que s'han pogut cometre qualsevol de les infraccions
previstes en esta Ordenança, ja siga com a conseqüència de l'exercici de la seua funció
inspectora, o per un altre qualsevol motiu.
1.2. Els agents de la policia local cuidaran especialment del compliment del que disposa
la present Ordenança, formulant d'ofici les denúncies que corresponguen als infractors
de la mateixa.
1.3. Amb la independència de l'obligació de comunicar les incidències, el personal
autoritzat per al control o vigilància de la zona, podrà denunciar per si mateix els fets
que observaren fora o dins de l'exercici de les seues funcions, de les que s'hagen pogut
derivar la comissió d'una infracció, traslladant, si és el cas, al departament que tramita
els expedients sancionadors.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les
presenten, el relat dels fets que pogueren constituir infracció, la data de la seua comissió
i, quan siga possible, la identificació de les persones presumptament responsables.
3. La formulació d'una denúncia per petició raonada d'altres òrgans o persones no
vincularà a l'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador. Quan la
denúncia vaja acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment sancionador,
l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciant la iniciació o no del mencionat
procediment i, si és el cas, la resolució que recaiga.

ARTICLE 13.. ÒRGAN COMPETENT.
L'òrgan competent per a ordenar la incoació d'un expedient sancionador en aplicació de
la present ordenança, i si és el cas, anomenar òrgan instructor, i dictar la resolució que si
és el cas corresponga és l'Alcalde President de l'Ajuntament, en virtut del que disposa
l'article 21.1 lletra k), de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d'abril, i dins dels
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límits establits per la legislació vigent, podent-se delegar aquestes facultats en els
termes establits legalment.

ARTICLE 14. PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Les infraccions se sancionaran, prèvia la instrucció del corresponent expedient, i amb
audiència de les persones interessades, en forma previnguda pel Reglament de
Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, aprovat pel Reial Decret
1398/93 de 4 d'agost.

ARTICLE 15. PERSONES RESPONSABLES.
1. De les infraccions són responsables les persones o entitats que cometen les mateixes,
si bé les responsabilitats derivades de l'incompliment seran exigibles no sols pels actes
propis, sinó també pels d'aquelles persones que hagueren de respondre, i dels animals,
d'acord amb el que estableixen els articles 1903, i 1905 del Codi Civil, i resta de la
legislació vigent. En el cas que els infractors foren menors d'edat o incapacitats,
respondran dels seus actes els que tingueren la tutela o pàtria potestat dels mateixos.
2. Quan es tracte d'obligacions col·lectives, la responsabilitat serà atribuïda a la
respectiva col·lectivitat o, si és el cas, a la persona que ostenta la representació dels
mateixos. (falles, penyes, associacions...)
3. Quan les infraccions es cometen com a conseqüència de la celebració d'un acte públic
o d'interés general autoritzat per l'Ajuntament, seran responsables els subjectes que
hagen comés els mateixos, i subsidiàriament, els que van sol·licitar l'autorització.
4.- En supòsits de pluralitat de subjectes infractors, cada un serà responsable únicament
de la part que li siga imputable a la seua acció, però en el cas que una vegada
practicades les diligències d'investigació oportunes dirigides a individualitzar la persona
o les persones infractores, no siga possible determinar el grau de participació dels
diversos subjectes que hagen intervingut en la comissió de la infracció, la
responsabilitat serà solidària.

ARTICLE 16. OBLIGACIÓ DE REPARAR EL DANY CAUSAT.
Els causants d'algun tipus de danys als elements pertanyents als béns de domini públic
municipal descrits en la present Ordenança, no sols podran ser sancionats per la falta
comesa d'acord amb allò que s'ha disposat en aquest Capítol, sinó que seran també
8
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responsables de la reparació dels danys causats, o del rescabalament del dany que hagen
pogut ocasionar, en el cas en què esta no fóra possible. A fi de fer complir aquesta
obligació, l'Ajuntament podrà realitzar el corresponent requeriment al responsable, i en
cas de no produir-se la reparació o indemnització per part del responsable, podrà iniciar
el corresponent procediment d'execució forçosa, utilitzant els diversos mitjans establits
en els articles 99 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ARTICLE 17. INFRACCIONS.
1. La comissió d'infraccions relatives a l'incompliment dels deures de neteja,
manteniment, i arreplega de residus, o abandó d'elements o materials com a
conseqüència de l'ús de la zona recreativa regulat en la present Ordenança, seran
sancionades d'acord amb el que disposa la present normativa.
2. Seran considerades infraccions administratives sancionades d'acord amb la present
Ordenança o disposicions dictades en desplegament d'aquesta, les accions o omissions
que contravinguen el que preveu la mateixa, que podran tindre caràcter de lleus, greus, o
molt greus, segons la tipificació següent:
a) Es consideraran infraccions molt greus:
-La desobediència a l'autoritat, tant a les indicacions del personal autoritzat per
l'Ajuntament, dels Agents de l'Autoritat, o el personal del mateix Ajuntament.
-Encendre foc sense fiança i número de reserva d'utilització, fora de les zones i fora dels
dies expressament autoritzats per l'Ajuntament.
-L'entrada i circulació de qualsevol tipus de vehicles en la zona, excepte els autoritzats
per l'Ajuntament.
-Causar danys o destrosses que ocasionen un deteriorament de difícil o impossible
reparació. S'entendrà qualificada dins d'aquesta conducta la realització de grafitis i/o
semblants.
-La destrucció o deteriorament del mobiliari urbà, o elements ornamentals pertanyents
al municipi ubicat en la zona, sempre que siguen de difícil o impossible reparació.
-Els actes vandàlics sobre els elements pertanyents a l'àrea recreativa.
-Miccionar o defecar fora de la zona habilitada a aquest efecte.
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-Arrancar, partir arbres, o destruir els elements vegetals de domini públic municipal.
Escorçar els arbres, fent inscripcions o anellats, així com clavar qualsevol tipus de
material en els mateixos.
-Plantar elements vegetals no autoritzats, així com trasplantar els existents sense
autorització.
-Encendre petards o focs artificials no autoritzats.
-Contaminar, o realitzar abocaments contaminants sobre les fonts, i/o elements vegetals.
-La celebració no autoritzada o en contra de les determinacions municipals d'actes
públics, sense l'autorització municipal prèvia.
-Reservar la totalitat o part de la zona recreativa, o assetjar-les per a realitzar actes
privatius de concurrència de persones, que d'alguna manera restringisquen l'ús de la
mateixa per part del comú dels veïns.
-La reincidència en la comissió de més de dues infraccions greus.
-L'ocupació i/o encesa de foc no autoritzada dels paeller (barbacoa) o qualsevol altre
element objecte de la pertinent autorització i reserva prèvia amb les condicions
establides.
b) Es consideren infraccions greus:
-Causar danys o destrosses que ocasionen deteriorament, quan el dany ocasionat no siga
d'impossible o difícil reparació.
-La destrucció o deteriorament del mobiliari, o elements ornamentals, quan el dany no
siga d'impossible o difícil reparació.
-Lligar engrunsadores, escales, o un altre element no autoritzat en els arbres, fanals o un
altre element ornamental de la zona.
-Enfilar o pujar als arbres, o elements instal·lats en la zona.
-Utilitzar els arbres com a estenedor o per a subjectar gandules, o qualsevol altra
ornamentació no autoritzada.
-Accedir amb gossos o qualsevol altre animal domèstic.
-L'ús indegut dels paeller (barbacoes), forns de llenya, així com qualsevol altre element
objecte de la pertinent autorització i reserva prèvia amb les condicions establides,
excepte les obligacions relatives a la tardança en el compliment dels horaris, i no
presentar-se en els torns reservats, que seran considerades com a infracció lleu.
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-La reincidència en la comissió de més de dues faltes lleus.
c) Es consideraran infraccions lleus:
-La producció de danys, o l'incompliment de la resta d'obligacions establides en la
present Ordenança que no hagen sigut expressament qualificades de infracció greu, o
molt greu.

ARTICLE 18. SANCIONS.
1. Sense perjuí d'exigir-se quan procedisca la corresponent responsabilitat civil, o penal,
la infracció dels preceptes d'aquesta Ordenança seran sancionats, respectant els límits
establits per a les sancions imposades per l'òrgan competent vigents en cada moment.
a) Per a infraccions molt greus: multa entre 301 € i 3000 €
b) Per a infraccions greus: multa entre 101 € i 300 €
c) Per a infraccions lleus: multa entre 50 € i 100 €
2. La sanció imposada serà independent de l'obligació de reparar el dany causat que si
és el cas es produïsca, així com de la d'abonar les costes de neteja o reposició que
s'hagen originat.
3. Les circumstàncies a tindre en compte per a la graduació de les sancions seran les
següents:
a) Naturalesa de la sanció.
b) Gravetat del dany produït.
c) Conducta de l'infractor, o grau de culpabilitat.
d) Reincidència, reiteració, o comissió de la mateixa infracció.
e) Transcendència econòmica, ambiental, o social de la infracció.
DISPOSICIÓ FINAL
1. Les Ordenances Municipals de Rafelbunyol regiran com a supletòries d'aquesta, en
tot allò que no aparega regulat en la mateixa.
2. La present Ordenança entrarà en vigor, d'acord amb el que estableix l'Art. 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local mantindrà la seua
vigència mentre no siga derogada, suspesa o anul·lada pel mateix Ajuntament.
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ANNEX I
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