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Ajuntament de Riola
Edicte de l’Ajuntament de Riola sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Convivencia Ciutadana (Expt. 204/17-AV).
EDICTE
En compliment del que es disposa a l’artícle 17.4 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic que l’Ajuntament, en
sessió plenaria de 31 de Maig de 2017, va acordar aprovar provisionalment l’Ordenança Municipal Reguladora de la Convivencia
Ciutadana en el següent sentit:
“PREÀMBUL
En aplicació del principi d’Autonomia Local que la Constitució
Espanyola de 1978 garanteix a tot Ajuntament i dins del marc competencial delimitat pel joc de les normes integrants del denominat
«bloc de constitucionalitat», l’Ajuntament de Riola, exercitant la
potestat reglamentària que li ve reconeguda per l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
adopta la present Ordenança a fi de fomentar la seguretat i la convivència ciutadana en el municipi i establir una adequada regulació
normativa que impulse les activitats que exercisquen les persones
físiques i jurídiques, ja siguen residents o no en el municipi, en tots
els espais que tinga naturalesa o transcendència pública i no merament
privada, contribuint al desenvolupament del civisme i la tolerància,
així com el respecte als altres i el propi ciutadà dels béns públics i
comuns, amb especial referència al medi ambient.
Així mateix, l’objectiu primordial d’esta Ordenança és preservar
l’espai públic com un lloc de trobada, convivència i civisme, en el
que totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues
activitats de lliure circulació, oci i recreació, amb ple respecte a la
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i formes
de vida diverses.
CAPÍTOL 1
ARTICLE 1. FONAMENT LEGAL
La present Ordenança es fonamenta, amb caràcter general, en l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, estableix que les Entitats Locals podran intervindre en
l’activitat dels ciutadans mitjançant d’Ordenances i Bans.
Així mateix, aquesta Ordenança ha estat elaborada 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.
ARTICLE 2. FINALITAT.
Aquesta Ordenança té com a finalitat preservar l’espai públic com a
lloc de convivència i civisme, en el que totes les persones puguen
desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, oci,
trobada i recreació, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels
altres, així com la prevenció d’actuacions pertorbadores de la convivència ciutadana i la protecció del béns públics de titularitat municipal i de totes les instal·lacions i elements que formen part del
patrimoni urbanístic i arquitectònic de Riola front a les agressions,
alteracions i usos il·lícits de què poden ser objecte.
ARTICLE 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
3.1. Les mesures de protecció regulades en aquesta ordenança es
refereixen als béns de servei o ús públic de titularitat municipal, tals
com carrers, aparcaments, fonts i estanys, edificis públics, mercats,
centres culturals, col·legis públics, cementeris, piscines, complexes
esportius i les seues instal·lacions, senyals viàries, espais verds i
vehicles municipals i altres béns de la mateixa o semblant naturalesa, així com construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres bens
i elements de domini públic municipal situats en aquests.
3.2. També estan compresos en les mesures de protecció d’aquesta
ordenança els béns i instal·lacions de titularitat d’altres administracions públiques i entitats públiques o privades que formen part de
mobiliari urbà de Riola en quan estan destinats al públic o constitueixen equipaments, instal·lacions o elements d’un servei públic, tals
com marquesines, elements del transport, tanques, cartells, anuncis,
rètols i altres elements publicitaris, senyals de trànsit, quioscos,
contenidors, terrasses i vetlladors, tendals, jardineres i altres béns de
la mateixa o semblant naturalesa.
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3.3. Les mesures de protecció contemplades en aquesta ordenança
es refereixen també, ja que formen part del patrimoni i el paisatge
urbà, a les façanes dels edificis i altres elements urbanístics i arquitectònics de titularitat pública o privada, tals com portals, galeries
comercials, elements decoratius, contenidors i béns de la mateixa o
semblant naturalesa, sempre que estiguin situats en la via pública o
siguen visibles des d’ella, i sense perjudici dels drets que individualment correspondran als propietaris.
L’Ordenança s’aplicarà a totes les persones que estiguen en el terme
municipal de Riola, siga quin siga la seua concreta situació jurídica
administrativa.
També és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat
en els termes i amb les conseqüències previstes en la present Ordenança i en la resta de l’Ordenament Jurídic. En els supòsits en què
així es preveja expressament, els pares, tutors o guardadors, també
podran ser considerats responsables de les infraccions comeses pels
menors quan concórrega dol, culpa o negligència.
El terme municipal de Riola és el comprés dins dels límits assenyalats en les corresponents actes de delimitació i fixació.
CAPÍTOL 2. COMPORTAMENT CIUTADÀ I ACTUACIONS
PROHIBIDES
ARTICLE 4. NORMES GENERALS.
4.1. Els ciutadans tenen l’obligació de respectar la convivència i
tranquil·litat ciutadanes.
4.2. Així mateix estan obligats a utilitzar els béns i serveis públics
conforme al seu ús i destí.
ARTICLE 5. DANYS I ALTERACIONS.
Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per
aquesta Ordenança que siga contrària al seu ús o destí o impliquen
el seu deteriorament, ja siga per trencament, arrencament, incendi,
abocament, desplaçament indegut, 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 destí.
ARTICLE 6. PINTADES.
6.1. Es prohibeixen les pintades, escrits, inscripcions i grafismes en
qualsevol béns, públics o privats, protegits per aquesta Ordenança,
incloses les calçades, voreres, murs i façanes, arbres, tanques permanents o provisionals, fanals i senyals, instal·lacions en general i
vehicles municipals, amb excepció dels murals artístics que es realitzen amb autorització del propietari i, en tot cas, amb autorització
municipal.
6.2. La sol·licitud d’autorització municipal es tramitarà i resoldrà
conforme al que disposa la legislació urbanística.
6.3. Els agents de l’autoritat podran retirar o intervenir els materials
empleats quan les pintades o inscripcions es realitzen sense la preceptiva autorització municipal.
6.4. Quan amb motiu d’activitats lúdiques o esportives autoritzades
es produeixca un deslluïment per pintades en qualsevol espai públic
o element existent en la via pública, els responsables de les mateixes
estan obligats a restablir l’estat original del bé o dels béns afectats.
ARTICLE 7. CARTELLS, ADHESIUS I ALTRES ELEMENTS
SIMILARS.
7.1. Queda prohibit esgarrar, arrancar i tirar a la via pública cartells,
anuncis, pancartes i objectes similars.
ARTICLE 8. FULLETS I OCTAVILLES PUBLICITÀRIES.
Es prohibeix escampar i tirar tota classe de fullets, octavilles o papers
de propaganda o publicitat i materials similars en la via i en els espais
públics.
ARTICLE 9. ARBRES I JARDINS.
9.1. Totes les persones estan obligades a respectar la senyalització i
els horaris existents en els jardins i parcs.
9.2. Totes les persones hauran de respectar les plantes i arbres i les
instal·lacions complementàries dels jardins i parcs de Riola, evitar
tota classe de desperfectes i brutícies, i atendre les indicacions contingudes en els cartells i avisos i les que puguen formular els vigilants
dels recintes o els agents de la Policia Local.
9.3. Està totalment prohibit en jardins i parcs:
A. Utilitzar indegudament les plantacions en general.
B. Arrancar flors, plantes o fruits.
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C. Caçar, matar o maltractar ocells i altres animals.
D. Tirar papers o deixalles fora de les papereres instal·lades i embrutar de qualsevol forma els recintes.
D. Encendre o mantenir foc.
F. Entrar, facilitar o permetre l’entrada d’animals de companyia,
cavalls o qualsevol altre, perquè passegen ni perquè facen les seues
necessitats.
ARTICLE 10. MOBILIARI URBÀ I ESTANYS.
10.1. Està prohibida qualsevol manipulació de les papereres i contenidors situats en la via pública i en els espais públics fora d’aquelles que es corresponguen amb el seu ús i adequat. No es podrà
moure-les, arrancar-les, incendiar-les, bolcar-les o abocar el seu
contingut a terra, fer inscripcions o adherir papers o adhesius en les
mateixes i tot el que deteriore la seua estètica o entorpisca el seu
ús.
10.2. Queda prohibit realitzar qualsevol manipulació en les instal·
lacions o elements dels estanys i fonts, així com banyar-se, llavar
qualsevol objecte, abeurar i/o banyar animals, practicar jocs o introduir-se en les fonts decoratives.
ARTICLE 11. TINÈNCIA I CURA D’ANIMALS.
11.1. Les persones que conduïsquen gossos o altres animals estaran
obligats a portar-los lligats amb corretja.
En el cas que es tracte d’animals potencialment perillosos, s’haurà
d’estar a allò regulat a normativa vigent en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
11.2. Les persones que conduïsquen gossos o altres animals, estaran
obligats a portar visible les bossetes higièniques, hauran d’impedir
que aquestos dipositen les seues dejeccions en la via pública (voreres,
carrers, passejos, jardins i, en general, en qualsevol lloc dedicat al
trànsit de vianants o a jocs infantils).
Els propietaris o responsables d’animals hauran de recollir els excrements sòlids que els animals depositen a la via pública.
ARTICLE 12. SOROLLS I OLORS.
12.1. Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels
veïns i a evitar la producció de sorolls i olors que alteren la normal
convivència. En tot cas haurà de respectar-se la normativa aplicable
en matèria de contaminació acústica i qualitat ambiental.
En tot cas, per a època de festa i/o dies concrets, es podrà regular
per l’Ajuntament una nova habilitació temporal d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
12.2. Les festes, revetles i altres formes de manifestació popular
hauran de comunicar-se a l’Administració Municipal, perquè esta
puga disposar les mesures necessàries per al seu correcte desenvolupament. En tot cas hauran de complir-se els requisits següents:
—La sol·licitud d’autorització o comunicació, en la qual es farà
constar l’hora d’inici i de finalització de la festa o l’acte, haurà de
formular-se amb la mateixa antelació que la legislació vigent assenyala per a sol·licitar l’autorització governativa o autonòmica, segons
corresponga.
—L’Alcaldia, en atenció a la possible incidència per sorolls, o qualsevol altra alteració de la convivència ciutadana, podrà recomanar
l’adopció de mesures a fi de reduir les molèsties que es puguen
ocasionar.
12.3. Sense perjudici de la reglamentació especial vigent en matèria
d’instal·lacions industrials i vehicles de motor, d’espectacles públics
i de protecció del medi ambient, es prohibeix l’emissió de qualsevol
soroll domèstic que, pel seu volum o horari excedisca dels límits que
exigeix la tranquil·litat pública així com l’emissió d’olors molestos
o perjudicials per a les persones.
ARTICLE 13. RESIDUS I FEMS.
13.1. Els ciutadans tenen l’obligació de depositar els residus sòlids
en les papereres i contenidors corresponents. Es prohibeix tirar o
depositar residus, deixalles i/o qualsevol tipus de fems i enderrocs
en les vies públiques i espais d’ús públic, en la xarxa de clavegueram
i en els solars i finques sense tanca, havent d’utilitzar-se sempre
estos contenidors.
13.2. El fem domiciliari i dels establiments haurà de ser introduït,
dins de l’horari fixat per l’Ajuntament, en bosses que, correctament
tancades, es col·locaran en el contenidor més proper o, cas de trobarse aquest totalment saturat, en el contenidor seguent més pròxim.
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S’habilita el següent horari:
A. En hivern de 18:00 a 00:00h.
B. En estiu de 20:00 a 00:00h.
C. Dissabtes i festius prohibit per falta de servei.
13.3. Queda prohibit depositar en l’interior dels contenidors qualsevol tipus d’objecte i/o residu que no siga adient a l’ús previst i que
puga perjudicar el normal servei del mateix, així com introduir en
els contenidors de recollida selectiva, materials de qualsevol tipus
diferent dels expressament predeterminats o fixats per l’Ajuntament.
13.4. Està prohibit el desplaçament dels contenidors del lloc assignat
per l’Administració Municipal.
ARTICLE 14. MOBILITAT EN VIES PÚBLIQUES.
14.1. Els ciutadans utilitzaran les vies públiques conforme a la seua
destinació, tant les voreres com les calçades.
14.2. Queda prohibida qualsevol actuació que vaja en detriment de
la conservació i/o neteja de les vies publiques.
14.3. Els vehicles de tracció humana se sotmetran a la normativa dels
de tracció mecànica tant en circulació com en estacionament.
ARTICLE 15. ALTRES COMPORTAMENTS.
Queda prohibit defecar i/o orinar fora de recintes o instalacions,
publiques o privades, destinades a eixe fi (i, molt en especial, en la
via pública, voreres, carrers, places, parcs i jardins, etc).
CAPÍTOL 3. DEURES I OBLIGACIONS ESPECÍFICS
ARTICLE 16. TERRENYS, CONSTRUCCIONS I EDIFICIS DE
PROPIETAT PRIVADA.
16.1. Els propietaris de terrenys, construccions i edificis tenen el
deure de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, i estan obligats a realitzar les obres i treballs necessaris
per a la seua conservació o rehabilitació a fi de mantenir les condicions d’habitabilitat i decor, de conformitat amb l’establert en la
legislació urbanística aplicable.
16.2. El propietari del solar estarà obligat a mantenir el solar net i
respectant les condicions de salubritat, higiene i seguretat.
ARTICLE 17. QUIOSCOS I ALTRES INSTAL·LACIONS EN LA
VIA PÚBLICA.
17.1. Els titulars de quioscos i establiments amb terrasses, vetladors
i altres instal·lacions en la via pública estan obligats a mantenir nets
l’espai que ocupen i el seu entorn immediat així com les pròpies
instal·lacions.
17.2. La neteja d’aquestos espais i de l’entorn tindrà caràcter permanent i, en tot cas, haurà de ser sempre realitzada en el moment de
tancament de l’establiment.
ARTICLE 18. ESTABLIMENTS PÚBLICS.
18.1. Els propietaris o titulars d’establiments de pública concurrència,
a més de l’observança d’altres disposicions, procuraran evitar actes
incívics o molestos dels clients a l’entrada o eixida dels locals.
18.2. Quan no puguen evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els
Cossos i Forces de Seguretat per a mantenir l’ordre i la convivència
ciutadana col·laborant en tot moment amb els Agents que intervenen.
ARTICLE 19. ACTES PÚBLICS.
19.1. Els organitzadors d’actes públics són responsables de la brutícia o deteriorament d’elements urbans o arquitectònics que es produïsca en els espais utilitzats i estan obligats a la seua reparació i
reposició.
19.2. L’Administració Municipal podrà exigir a aquestos organitzadors una fiança per l’import previsible dels treballs de neteja que es
deriven de la celebració de l’acte.
A tal efecte i a fi que els Serveis Municipals prevegen les necessitats
de contenidors i l’organització de la neteja, els organitzadors ho
comunicaran a l’Ajuntament amb suficient antelació a la celebració.
La fiança quedarà a reserva de la seua liquidació definitiva.
CAPÍTOL 4. RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 20. INSPECCIÓ
Correspon a l’Ajuntament la vigilància del compliment del que
disposa la present Ordenança.
En la seua condició de policia administrativa, la Policia Local és
l’encarregada de vetlar pel compliment d’esta Ordenança, de denun-
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ciar, quan procedisca, les conductes que siguen contràries a la mateixa i d’adoptar, si és el cas, les altres mesures d’aplicació.
Els ciutadans estan obligats a prestar col·laboració a l’acció municipal inspectora, a fi de permetre que es porten adequadament a efecte els controls, la recollida d’informació, presa de mostres i la resta
de labors necessàries per al normal compliment de la dita acció
inspectora.
ARTICLE 21. POTESTAT SANCIONADORA
Conforme a l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’exercici de la potestat sancionadora correspondrà a l’Alcaldia o Regidor/a Delegat/da, dins de
l’àmbit de les seues competències, respecte de les conductes i infraccions la sanció de les quals tinga atribuïdes legal o reglamentàriament
i sempre prèvia incoació de l’expedient administratiu corresponent,
tot això sense perjudici que hagen de posar-se els fets en coneixement
d’altres instàncies administratives que pogueren resultar competents
per raó de la matèria o de l’autoritat judicial quan pogueren revestir
els caràcters de delicte o falta.
L’expedient sancionador que s’instruïsca haurà d’observar el que
disposa la legislació vigent en matèria de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Règim
Local.
ARTICLE 22. DISPOSICIONS GENERALS.
22.1. Sense prejudici de la qualificació penal que pogueren tenir
algunes d’elles, constitueixen infraccions administratives les accions
i omissions contràries a les prohibicions i obligacions establertes en
aquesta Ordenança.
22.2. Les infraccions a esta Ordenança tindran la consideració de
molt greus, greus o lleus.
ARTICLE 23. INFRACCIONS MOLT GREUS.
Són infraccions molt greus la reincidència en la comissió de les greus,
i qualsevol de què s’enumeren a continuació:
A. Pertorbar la convivència ciutadana de forma 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 tota classe conforme a 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. Trencar, encendre, arrancar o deteriorar, greument i rellevantment,
equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements dels serveis
públics així com el mobiliari urbà.
C. Impedir o obstaculitzar de forma greu i rellevant el normal funcionament dels serveis públics.
D. Trencar, arrancar o realitzar pintades en la senyalització pública
que impedisquen o dificulten la seua visió.
E. Incendiar contenidors de fem, escombraries o deixalles.
F. Arrancar o tallar els arbres situats en la via pública i en els parcs
i jardins.
G. Impedir deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles
pels passejos i per les voreres i calçades de les vies públiques.
H. Realitzar actes previstos en esta Ordenança que fiquen en perill
greu la integritat de les persones.
ARTICLE 24. INFRACCIONS GREUS.
Constitueixen infraccions greus:
A. Pertorbar la convivència ciutadana mitjançant actes que incidisquen en la tranquil·litat i en l’exercici de drets legítims d’altres
persones, en el normal desenvolupament d’activitats de tota classe
conforme a la normativa aplicable i en la salubritat u ornament públics, sempre que es tracte de conductes no tipificades en la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana.
B. Obstaculitzar el normal funcionament dels serveis públics.
C. Realitzar pintades sense autorització municipal en qualsevol béns
públics o privats.
D. Deteriorar els equipaments, infraestructures, instal·lacions o
elements dels serveis públics així com el mobiliari urbà, incloses les
papereres i fonts públiques.
E. Causar danys en arbres, plantes i jardins públics, que no constituïsquen falta molt greu.
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F. Llançar fem o residus a la xarxa de clavegueram i a la via pública
que dificulten el trànsit o generen riscos d’insalubritat.
G. Maltractar ocells i animals.
H. Dificultar deliberadament el normal trànsit de vianants o de vehicles pels passejos i per les voreres i calçades de les vies públiques.
ARTICLE 25. INFRACCIONS LLEUS
Es consideraran faltes lleus totes aquelles infraccions a esta Ordenança que no estiguen tipificades ni com greus ni com molt greus.
ARTICLE 26. SANCIONS
A. Les sancions lleus seran sancionades amb multa de fins a 500
euros.
B. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 500 fins a
1000 euros.
C. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1000
euros fins a 2000 euros.
ARTICLE 27. REPARACIÓ DE DANYS.
27.1. La imposició de les sancions corresponents previstes en aquesta Ordenança serà compatible amb l’obligació de l’infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari així com amb
la indemnització dels danys i perjudicis causats.
27.2. Quan aquestos danys i perjudicis es produïsquen en béns de
titularitat municipal, l’Ajuntament, prèvia taxació pels serveis tècnics
competents, determinarà l’import de la reparació, el qual serà comunicat a l’infractor o a qui haja de respondre per ell per al seu pagament
en el termini que s’establisca.
ARTICLE 28. PERSONES RESPONSABLES.
28.1. Seran responsables directes de las infraccions a aquesta Ordenança els seus autors materials, excepte quan siguen menors d’edat
o concórrega en ells alguna causa legal d’impunitat. En aquest cas,
respondran per ells els pares, els tutors o els qui en tinguen la custodia o guarda legal.
28.2. Quan les actuacions constitutives d’infracció siguen comeses
per vàries persones, conjuntament, respondran totes elles de forma
solidària.
ARTICLE 29. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS.
Per a la graduació de la sanció a aplicar es tindran en compte les
següents circumstàncies:
A. La reiteració d’infraccions o reincidència.
B. L’existència d’intencionalitat de l’infractor.
C. La transcendència social dels fets.
D. La gravetat i naturalesa dels danys causats.
ARTICLE 30. PROCEDIMENT SANCIONADOR.
La tramitació i resolució del procediment sancionador s’ajustarà a
l’establert en la legislació general sobre l’exercici de la potestat
sancionadora concretat a la normativa vigent en matèria de Règim
Jurídic i Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i Règim Local, aixi com a la legislació supletòria i sectorial que resulte d’aplicació.
ARTICLE 31. PRESCRIPCIÓ D’INFRACCIONS.
Les infraccions molt greus prescriuran al cap de tres anys, les greus
als dos anys i les lleus als sis mesos.
ARTICLE 32. PRESCRIPCIÓ DE SANCIONS.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de
tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades
per faltes lleus a l’any.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.
A. L’establert en aquesta Ordenança no impedirà l’aplicació del règim
sancionador previst en les disposicions sectorials que qualifiquen
com infracció les accions o omissions que s’hi contemplen.
B. En tot cas no podran ser sancionats els fets que hagen sigut sancionats penal o administrativament en els casos en què s’aprecie
identitat de subjecte, fet i fonament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança queden derogades quantes disposicions municipals s’oposen a la mateixa.
B. Queden vigents totes las disposicions municipals en tot allò que
no contradiguen expressament el que s’estableix en aquesta Ordenança.
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DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de València
de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, romanent en vigor
fins a la seua modificació o derogació expressa.”
Transcorregut el termini d’exposició al públic de l’acord plenari
(expt. 204-17 F.P) i vist que no s’han presentat reclamacions, l’acord
provisional s’entén definitiu.
L’Ordenança entrará en vigor amb la publicació de l’aprobació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia.
Contra l’aprovació definitiva de l’acord del text de l’ordenança fiscal,
podrán els interessats formular directament, en el termini de dos
mesos, a comptar de la publicació de l’aprovació definitiva, recurs
contencios-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana.
Riola, 17 d’agost de 2017.—L’alcaldessa, Judith Capellino Ventura.
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