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6. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GRAVACIÓ DE LES SESSIONS 

PLENÀRIES DE LA CORPORACIÓ 

Data última modificació: 14 Setembre de 2012 –BOP 220 

 

PREÀMBUL.- La present Ordenança està dictada a l' empara del dret fonamental de comunicar o 

rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió, reconegut a l' article 20.1 d) de la CE, en 

relació amb l' article 88 del Reglament d' Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que es 

donarà amplia difusió al desenrotllament de les sessions del Ple municipal. 

En el seu contingut es té en compte igualment, les facultats de policia del consistori a l' efecte de fer 

respectar el dret a la intimitat i a l' honor de les persones, que se protegeix per l' article 18,1 de 

la Constitució, així com per a assegurar el normal desenrotllament de les sessions. Les gravacions no 

podran ser utilitzades per a injuriar o degradar les persones 

 

PRIMER.- Tot el públic té dret a gravar les sessions que es celebren pel Ple de la Corporació, ja 

siguen de caràcter ordinari o extraordinari, sempre que la sessió siga publica i es respecten les 

condicions expressades en els punts següents. 

 

SEGON.- El dret a gravar obliga a no alterar el normal desenrotllament de la sessió. 

 

TERCER.- El dret a gravar NO comporta els següents drets: 

- Dret a ocupar llocs preferencials entre el públic. 

- Fer preguntes als regidors o interrupció de la sessió. 

- Elevar la veu o fer soroll impedint que continue la sessió. 

 

QUART.- La persona que vullga efectuar la gravació ha d' identificar-se deixant la seua direcció i 

telèfon, abans de l' inici de la sessió, a la Secretaria de l’ajuntament. 

Si és un periodista d 'algun mitjà de comunicació haurà d' indicar el mitjà per al que treballa. 

Si s’ha de fer ús de subministrament elèctric de l' Ajuntament, o es van a utilitzar qualsevol element 

tècnic, electrònic o mobiliari municipal s' haurà de comunicar amb l' antelació suficient perquè siga 

preparat pel personal municipal. 

Si facilitar els mitjans municipals sol·licitats suposen un trastorn organitzatiu podran ser denegats 

motivadament per l' Alcalde-President. 

 

CINQUÈ.- Les persones que hagen de fer la gravació: 

- Podran, si així ho consideren, facilitar una còpia de la gravació a requeriment de la Corporació. 

- Hauran d’efectuar un ús legítim d' allò que s' ha gravat, sense alterar el seu contingut de manera 

que resulte degradant per a les persones gravades. 

- En cap cas podrà aparèixer la imatge de menors d'edat. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació integra al Butlletí Oficial 

de la Província de Valencià i restarà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa. » 


