ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE POLICIA RURAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les activitats agràries tradicionals en els nostres dies estan en una situació difícil
com a conseqüència de les transformacions socials i econòmiques que polaritzen l’àmbit de
l’activitat humana cap a tasques relacionades amb el sector industrial, terciari i de servei;
per a evitar este abandó del món agrari, s’han dictat lleis de modernització de les
explotacions agràries.
Els usos agraris del sòl mereixen ser protegits per a vetlar per la tradició rural que
fins ara ha caracteritzat els usos i costums d’esta localitat. Estos usos i costums són una
font del dret que no està escrita i que cobra una especial importància a l’hora de resoldre els
litigis que es susciten com a conseqüència de l’exercici de l’agricultura.
Esta Ordenança, per tant, pretén aprofitar eixe cos consuetudinari de normes per a
la millor resolució dels conflictes intersubjectius que puguen plantejar-se. No pot estranyar
que la pluralitat de matisos de la vida local consagre una sèrie de pràctiques que tots els
veïns tenen consciència que són obligatòries.
Un altre aspecte que introdueix esta Ordenança és el relatiu al deure de conservació
del sòl. Efectivament, en l’actualitat s’accepta amb certa normalitat la situació de noexplotació i ni tan sols de conservació en condicions d’una finca en sòl rústic, d’un terreny
rural. En este sentit, no hi ha dubte sobre el deure d’un propietari de finca rústica, no sols de
no crear les condicions perquè siguen possibles danys col·lectius (com ara l’erosió del
terreny, les inundacions), sinó també protegir un bé de dimensions col·lectives o socials,
com ara la vegetació. Per això és transportable al sòl no urbanitzable el deure genèric de
conservació previst universalment per al sòl urbà i urbanitzable, amb les matisacions que
han d’introduir-se en esta categoria de sòl rústic.
La tercera tasca que pretén abordar l’Ordenança és reglamentar les condicions d’ús
dels camins rurals municipals, entesos com a béns de domini i ús públic de titularitat local,
que es caracteritzen per ser suport de les activitats agràries. Respecte a esta classe de
camins, hi ha una gran orfandat normativa, però la veritat és que l’art. 25.2.d) de la Llei de
Bases de Règim Local, de 2 d’abril de 1985, preveu que el municipi exercirà competències
en matèria de “conservació de camins i vies rurals”; encara que, certament, eixa
competència s’ha d’exercir en el marc de la legislació estatal o autonòmica sectorial.
En principi, a la Comunitat Valenciana, la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres
de la Comunitat Valenciana, és l’única norma que s’ocupa dels camins públics. Esta Llei
estableix, en l’art. 3, que formen part de sistema viari els camins públics aptes per al trànsit
rodat; i reconeix, en l’art. 12.1, que els municipis tenen competència per a la “projecció,
construcció, gestió, explotació, conservació i senyalització dels trams de la xàrcia local i dels
camins dels quals siguen titulars, així com l’exercici de les funcions de disciplina viària, tot
això sense perjuí del convenis que puguen aconseguir amb la Generalitat per al compliment
efectiu d’estes funcions”.

1/17

Partint del respecte a les normes sectorials, no hi ha dubte que el municipi, a través
de la seua potestat d’ordenança, pot completar el règim jurídic de protecció i ús dels seus
béns públics; eixa potestat es deriva del fet jurídic de la titularitat del bé i de la seua
afectació, material o no, a la prestació d’un ús col·lectiu. L’art. 74 del Text Refós sobre les
Disposicions Vigents en Matèria de Règim Local, ens diu que són béns demanials d’ús
públic “els camins [...] la conservació i policia dels quals siguen de competència municipal”;
i, d’altra banda, el Reglament de Béns de les Entitats Locals, ens recorda, en l’art. 76, que
hi ha una genèrica potestat normativa entorn dels béns d’ús i domini públic, sens dubte, per
a garantir-ne la utilització col·lectiva.
Esta Ordenança pretén complir estes finalitats, establint una regulació senzilla i
ajustada a les peculiaritats existents en este terme municipal.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.
1. És l’objecte d’esta Ordenança regular els usos i costums que, dins de l’àmbit rural,
es practiquen habitualment en el terme municipal de Tavernes de la Valldigna.
2. Esta Ordenança també té per objecte regular les condicions d’ús i les
característiques dels camins rurals que circulen pel terme municipal de Tavernes de la
Valldigna, de forma que es potencie la seua funcionalitat com a vies al servei de les
activitats agràries.
Article 2.
1. El Consell Agrari Municipal, en vista de les dades i resultats que subministre
l’experiència en l’aplicació d’esta Ordenança, proposarà al Ple de l’Ajuntament totes les
reformes que convinga introduir-hi.
2. Qualsevol proposta de modificació, derogació o suspensió que afecte esta
Ordenança, requerix informe previ del Consell Agrari Municipal.
CAPÍTOL II
Regulació d’usos i costums. El Consell Agrari Municipal i les comissions de
treball. Funcions de policia rural.
Article 3.
Totes les finques rústiques d’este terme municipal, de domini particular, es
consideren tancades, encara que no ho estiguen materialment.
Article 4.
En les propietats rústiques, annexos i servituds hi està prohibit, d’acord amb l’article
anterior, el següent:
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1. Entrar a arreplegar restolls, branca, troncs o palla.
2. Entrar a arreplegar cítrics, hortalisses o fruita caiguda, plantes, branques per a
empelts o qualsevol altre fruit, fins i tot després d’acabada la collita.
3. Travessar finques d’altri.
4. Produir danys al regar en finques o camí.
5. Caçar incomplint la normativa estatal i autonòmica sobre caça.
Les sancions s’entenen sense perjuí de les responsabilitats majors en què
incórreguen els infractors i l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
Article 5.
Es consideren drets establits i exclosos de les prohibicions anteriors, els que
assistixen els ramaders en el període de restollada, els quals hi poden entrar amb el ramat
després d’acabada la collida i amb autorització prèvia i per escrit del propietari.
Article 6.
L’amo d’una propietat rústica que vulga autoritzar en les seues finques algun dels
actes prohibits en esta ordenança o en l’article quatre anterior, ha d’autoritzar eixes
actuacions amb la seua presència en el camp o amb una autorització escrita especificant
els dies, telèfon del propietari i localització de la parcel·la.
Article 7.
Respectant el costum tradicional, qualsevol instal·lació de reg s’emplaçarà a una
profunditat mínima d’un metre.
En cas de desperfectes en fer la instal·lació es responsabilitza el propietari de la
parcel·la, que quedarà obligat a reparar el dany.
Article 8.
El servei de guarda rural ha de fer complir estes obligacions, deixant estalvi el que
disposa l’article 6.
Article 9.
1. D’acord amb l’article 3 dels Estatuts del Consell Agrari Municipal, es crearan les
següents comissions de treball:
A) Comissió primera de treball d’amidaments i delimitacions.
Esta comissió s’encarrega de les funcions d’arbitratge, mediació i partiments
relacionats amb les finques agràries privades, i també del peritatge i valoració de danys
generals de les explotacions i béns agraris, llevat dels danys que no corresponga valorar a
este organisme agrari.
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B) Comissió segona de treball de plagues.
La Comissió s’ocupa de l’estudi dels tractaments que cal aplicar sobre el conjunt de
les plagues genèriques que ataquen els vegetals i els fruits.
C) Comissió tercera de treball de neteja, manteniment de les séquies, regants,
barranc del Badell, riu Vaca i comportes.
La Comissió s’ocupa de tots els treballs relacionats amb el manteniment, reparació i
vigilància de les conduccions d’aigua anteriorment indicades.
D) Comissió quarta de treball de camins rurals.
La Comissió s’ocupa de la reparació i sosteniment dels camins rurals d’este terme
municipal que siguen propis de l’Ajuntament.
2. Per a apreciar els danys i furts, i valorar-los, la comissió corresponent del Consell
Agrari Municipal ha de nomenar, entre els seus membres, dos persones que facen de
perits, els quals, juntament amb l’encarregat del servei de guarda rural els fixaran i
valoraran, tan bé com sàpien i segons l’ús i costum del bon llaurador.
Correspon als tribunals ordinaris, als quals se’ls ha de donar part mitjançant un
atestat, imposar les multes pels actes o omissions que constituïsquen delicte o falta.
3. L’actuació del Consell Agrari Municipal en estos actes té el caràcter d’arbitratge
entre les parts per a la resolució extrajudicial i equitativa del conflicte plantejat, i d’estudi,
informe i proposta en els apartats B), C) i D).
Article 10.
Són funcions de vigilància rural, que exercixen membres de la Policia Local, adscrits
al Servei de Relacions Agràries de l’Ajuntament, les següents:
1. Vetlar pel compliment de les disposicions que dicte la Unió Europea, l’Estat, la
comunitat autònoma i l’Ajuntament, relatives a la conservació i millora de la naturalesa,
medi ambient, recursos hidràulics, riquesa cinegètica, piscícola, agrícola, forestal i de
qualsevol altra índole que estiguen relacionades amb els temes rurals i mediambientals.
2. Vigilància i protecció del patrimoni municipal pel que fa a les parcel·les situades
en sòl no urbanitzable o rústic, els espais públics rurals, així com la delimitació i demarcació
del terme municipal per a la conservació íntegra.
3. Protecció de l’hàbitat rural i de les espècies i classes de flora i fauna existents en
el terme municipal, amb especial atenció a les que estiguen en via d’extinció.
4. Prestació d’auxili en casos d’accidents, catàstrofes o calamitats públiques,
participant, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil que hi
puguen tindre incidència.
5. Seguiment de cultius, plagues, factors climàtics adversos, etc., tant en agricultura
com en ramaderia, amb la finalitat d’aportar dades i estadístiques a les administracions i
entitats competents.
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6. Vigilància i atenció dels camps i de la xarxa de comunicacions rurals (pistes,
camins, sendes, ponts, guals, etc.), dels desnivells naturals (canals, barrancs, rambles, etc.)
i de les aigües incontrolades que puguen afectar la seua integritat, així com vigilar els
abocaments incontrolats, tant sòlids com líquids, que molesten i fan malbé el camp.
7. Control i seguiment de totes les activitats que s’hi realitzen i que estiguen
qualificades d’especial protecció agrícola, forestal, paisatgística o ecològica pel Pla General
d’Ordenació Urbana o altres instruments d’ordenació i protecció.
8. Control i identificació dels recol·lectors i transportistes de taronges.
9. Garantir el compliment de les ordenances, reglament i bans de l’Ajuntament, en
l’àmbit de la seua actuació.
10. Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits.
11. Col·laborar amb altres departaments i serveis municipals en inspeccions
puntuals relacionades amb el medi rural.
12. Emetre els informes que li requerisquen els òrgans i les autoritats municipals.
13. Comunicar a l’autoritat les infraccions de caça, epizoòties i apicultura.
14. Totes les relacionades amb el lloc de treball dins de l’àmbit rural que els
encomanen els òrgans i les autoritats municipals.
CAPÍTOL III
Distàncies i separacions
Article 11.
1. Amb caràcter general, la delimitació de les finques rústiques s’efectua per mitjà de
fites de 10 cm., que, segons el desnivell entre les parcel·les, s’han de col·locar de la manera
següent:
1.1. Finques que estan al mateix nivell o que presenten un desnivell de 30 cm com a
màxim: es considera que la fita és al centre del marge, i, per tant, mantenir-la correspon als
propietaris de les dos parcel·les per igual.
1.2. Finques que presenten un desnivell superior a 30 cm: generalment, la fita es
col·loca en el límit del marge de la finca més baixa.
En este cas, el manteniment i conservació del marge correspon a l’amo de la finca
més elevada.
2. Respectant el costum tradicional pel que fa a obres, plantacions de bardisses,
bardisses mortes o tanques de tela metàl·lica i teles transparents, cal ajustar-se a les
següents normes:
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2.1. Tancament amb tela metàl·lica i teles transparents
2.1.1. Respecte de les llindes, en cas que els amos de les finques limítrofes no es
posen d’acord, les pot efectuar un d’ells dins del terreny de la seua propietat, respectant el
molló mitger en tota la longitud (fita lliure). En general, el molló mitger o fita ha de tindre una
amplària de 10 centímetres per a la separació de propietats, i , si no n’hi ha, s’entén d’eixa
mida i com si els camps estigueren amollonats.
2.1.2. En cap cas, la tanca no ha d’afectar les vies rurals municipals confrontants, i
els pals de suport han d’estar íntegrament en la parcel·la que es tanca.
2.1.3. Respecte dels camins rurals, la línia del tancament queda fixada als dos
costats del camí a una distància mínima d’un metre respecte de la llinda.
2.2. Tancament amb bardissa morta, seca o de canyes.
2.2.1. Respecte de les llindes, en cas que els amos de les finques limítrofes no es
posen d’acord per a tancar-les amb bardissa morta, seca o de canyes, ho pot efectuar un
d’ells dins del terreny de la seua propietat, separant-se com a mínim 40 centímetres de la
llinda divisòria o centre del molló mitger, fins a una alçària de 2,5 metres. Per a alçàries més
grans s’han de retirar 50 centímetres per cada metre de més elevació o fracció.
2.2.2. Respecte dels camins rurals, la línia de tancament queda fixada als dos costat
del camí a una distància mínima d’un metre respecte de la llinda.
2.3. Tancament de bardissa
2.3.1. Respecte de les llindes, en cas que no hi haja acord entre els amos limítrofs,
el propietari que vulga tancar la seua heretat amb bardissa l’ha de plantar dins la seua finca
separant-se de la llinda divisòria o centre de molló com a mínim un metre, si l’alçària no
supera els 2,5 metres. A més alçària de la bardissa cal separar 50 centímetres més per
cada metre de més elevació o fracció.
2.3.2. Respecte de camins rurals, la línia de tancament queda fixada als dos costats
del camí a una distància mínima d’un metre respecte de la llinda.
2.3.3. El propietari de la bardissa està obligat a retallar-la anualment en l’època
adequada i oportuna segons costum, a fi de mantenir-ne l’alçària reglamentària i que les
rames no molesten el veí.
2.4.Tancament d’obra
2.4.1. Estos tancaments no poden superar un metre d’alçària respecte de la rasant
del terreny sobre el qual es pretén construir la paret. Es pot complementar amb qualsevol
altra classe de tancament recollit en esta Ordenança, sempre que s’ajuste a la seua
normativa específica, fins a una altura màxima de 2,20 metres.
2.4.2. En cas que este tancament de tanques altere el curs natural de les aigües
pluvials, no es permet l’alçament de base d’obra, o bé s’han de fer els corresponents
sobreeixidors en el mur (cada dos metres i amb quaranta centímetres d’obertura).
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La base d’obra ha de ser lluïda i procurant que harmonitze amb el paisatge i l’entorn.
2.4.3. Respecte de les llindes, en cas que els amos de les finques limítrofes no es
posen d’acord, s’ha de deixar lliure el molló divisori.
2.4.4. Respecte dels camins rurals, la línia d’edificació queda fixada als dos costats
del camí a una distància mínima d’un metre respecte de la llinda.
2.4.5. En el supòsit que la rasant de la parcel·la siga inferior a la del camí i es
pretenga fer el tancament d’obra en les dos llindes, l’encontre de la paret s’ha de produir
necessàriament per mitjà d’un pla inclinat de 45 graus.
2.5. Xamfrans
2.5.1. En els camps que formen cantó en dos camins rurals o els limítrofs a camins
amb girs pronunciats, és obligatori, a fi de permetre la visibilitat de trànsit, que el tancament
del cantó es resolga amb un xamfrà, amb una dimensió de 2,50 metres.
2.6. Cremadors i hivernacles
2.6.1. Els cremadors no poden excedir els 2 metres d’alçària i s’han de situar dins de
cada finca a una distància mínima de dos metres respecte del centre del molló divisori de la
finca limítrofa i a una distància mínima de 4 metres de la llinda del camí.
2.6.2. Els hivernacles, tant respecte de les parcel·les limítrofes com respecte a
camins, s’han de situar a una distancia igual al terç de la seua alçària, que en cap cas ha de
ser inferior a un metre de la parcel·la veïna i a dos d’un camí.
2.7. En cas que es faça ombra a conseqüència de qualsevol tipus de tancament, este
ha de retirar-se fins al límit necessari per a permetre el pas de la llum solar al confrontant.
Article 12.
1. Ningú pot tancar un camp ni executar qualsevol classe d’obres o instal·lacions
fixes o provisionals o de murets de canalització de filloles o canals de desaigüe limítrofs
amb les carreteres o camins rurals o entre parcel·les privades sense haver obtingut el
preceptiu instrument urbanístic on es verificarà que el que s’ha sol·licitat s’ajusta a la
legalitat urbanística aplicable, sense perjudici que no es poden iniciar les obres fins que la
Comissió de partiments i delimitacions no haja practicat la delimitació corresponent.
A este efecte, l’interessat ha de sol·licitar la delimitació per escrit a l’Ajuntament, en
la qual es fixaran les condicions d’alineació i rasant a què han de sotmetre’s.
2. La Comunitat de Regants de les Partides Arrosseres, sense perjudici del que
estableix esta Ordenança, es regix per les seues normes, usos i costums pel que fa a
distàncies, alçàries, plantacions i camins.
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CAPÍTOL IV
Dipòsit de materials i estacionament de vehicles
Article 13.
Es pot depositar fem, amb caràcter excepcional, en els camins per a entrar-lo en
finques particulars en el termini de quaranta-huit hores. L’interessat ha de senyalitzar
adequadament l’obstacle i, en qualsevol cas, deixar prou pas per al trànsit de persones i
vehicles.
Els materials d’obra menors també poden depositar-se temporalment en els camins
mentres duren eixes obres i amb les mateixes condicions i requisits que en l’apartat
anterior.
Si transcorre el termini assenyalat en els dos apartats anteriors i no s’han traslladat
els efectes i materials a una finca particular, l’Ajuntament, prèvia advertència directa dels
agents de la Policia Rural, pot retirar-los directament i deixar-los dins de la propietat de
l’interessat, a costa d’este.
Article 14.
Els vehicles estacionats en camins rurals del terme per a càrrega o descàrrega de
mercaderies no poden destorbar el trànsit rodat i han de deixar prou espai per al pas, a més
de servar les normes de senyalització del codi de circulació.
Article 15.
Està prohibit reballar en els caixers públics o privats de rierols, rius, barrancs,
séquies, sequioles o desaigües, objectes com ara llenya, canyes, brossa, envasos, plàstics
o qualsevol altre que impedisca el pas de l’aigua o degrade el medi ambient.
Article 16.
Quant a fer foc o cremar restes en la finca pròpia, cal ajustar-se a les normes que
establisca la conselleria competent en matèria d’agricultura i medi ambient i al calendari
d’actuacions del Pla Local de Cremes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. En tot
cas, qui faça foc o creme amb danys en l’heretat contigua en serà responsable.
CAPÍTOL V
Plantacions
Article 17.
1. A l’empara de l’art. 591 del Codi Civil, es regulen en este capítol les distàncies de
separació per a la plantació d’arbres.
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2. Està prohibit plantar cap arbre dels que a continuació s’indiquen, o altres
d’anàlegs, a menor distància de la propietat aliena i dels camins:

N.

Classe d’arbre

Pams

Metres

1

Garrofer, anouer, xop i om

25

5.66

2

Figuera, olivera, perera, magraner, albercoquer

20

4.53

3

Taronger

14

3.17

Palmeres plantades en terra

22

5

Palmeres plantades en test

13.5

3

5

Parra, morera, pomera, bresquillera i la resta d’arbres
fruiters

12

2.71

6

Aromers

6

1.35

7

Ceps

5

1.15

4

3. Si en compte de plantacions, hi haguera un arbre o arbres aïllats, les distàncies
haurien de tindre en compte el major desenvolupament que quan es tracta d’una
plantació.
4. Si, a pesar de guardar eixes distàncies de separació, es fa ombra al veí, els
arbres han de retirar-se un percentatge més en funció de la seua alçària o, si fa falta,
esmotxar-se.
Article 18.
1. Tot propietari té dret a demanar que s’arranquen els arbres que d’ara en avant es
planten o nasquen a una distància de la seua finca menor que l’establida en l’article
anterior.
2. Si les branques d’alguns arbres s’estenen sobre finca confrontant, l’amo d’esta té
dret a reclamar que es tallen en tot el que s’estenguen sobre la seua propietat, encara que
s’hagen guardat les distàncies assenyalades.
3. Si són arrels dels arbres veïns les que s’estenen en sòl d’un altre, l’amo del
sòl en què s’introduïsquen pot tallar-les ell mateix dins de la seua finca, encara quan
s’hagen guardat les distàncies assenyalades; també si estes arrels fan malbé les
obres.
Article 19.
Les branques dels arbres plantats vora camí s’han de tallar a ús i costum de bon
llaurador perquè no impedisquen el pas de persones, animals o vehicles.
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Article 20.
Amb observança de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre
protecció dels animals de companyia, i de la legislació sectorial d’aplicació preferent, han de
respectar-se les prevencions que segueixen:
1. Animals domèstics.
Es prohibix deixar solt sense pastor el bestiar i els animals domèstics en predis que
no estiguen tancats.
Els caps de bestiar que no formen part d’un ramat han d’estar lligats mentre
pasturen.
Els gossos dedicats a guardar heretats només poden estar solts en finques
tancades; en les obertes, han d’estar lligats, llevat que estiguen controlats, per a evitar que
escometen les persones que transiten pels camins i que causen danys en les finques
veïnes.
Els amos de gossos han d’observar les disposicions establides en la normativa
general sobre circulació d’animals solts, així com l’Ordenança municipal sobre tinença
d’animals de companyia.
2. Prescripcions sobre caça.
Pel que fa a la caça, cal observar estrictament les disposicions dictades per
l’administració competent; es prohibix la caça en els camps que compten amb instal·lacions
de reg per goteig o altres semblants, encara que no hi haja collites.
3. Normes per a apicultors.
Ha d’obtindre’s el permís de l’Ajuntament per a col·locar els ruscos, així com
qualsevol altra autorització administrativa que siga menester, conforme a les normes que
aprove la Generalitat Valenciana a través de la conselleria competent en matèria
d’agricultura, especialment les que es refereixen a les distàncies per a limitar la pol·linització
entrecreuada de plantacions de cítrics.
CAPÍTOL VI
Camins
Article 21.
Són camins rurals d’interés general tots els de propietat municipal que són d’ús
públic i radiquen en el terme, llevat de les carreteres i altres vies de comunicació de l’Estat,
de la Comunitat Autònoma Valenciana i de la Diputació Provincial.
Article 22.
L’amplària dels camins rurals ha de ser, com a mínim, de cinc metres en tota
l’extensió o llargària, tret dels revolts, on ha de ser de cinc metres i cinquanta centímetres.
L’excepció es el camí de ferradura, que tindrà com a mínim un metre i dos com a màxim.
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Article 23.
La relació de camins rurals d’interés general és la següent:
CAMINS PRINCIPALS
-

CAMÍ ALT DEL CAMBRO
CAMÍ BAIX DEL CAMBRO
CAMÍ VELL DE BENIFAIRÓ
CAMÍ DEL PLA
CAMÍ DE L’OMBRIA
CAMÍ DEL TOL·LO
CAMÍ VELL DE GANDIA
CAMÍ DE L’HORT D’HERRERA
CAMÍ DE LA SÉQUIA DE LA BOVA
CAMÍ PRIMER DEL GOLFO
CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL RASTELL
CAMÍ DELS MARENYS
CAMÍ DE L’ERA DEL FORN
CAMÍ DEL PLA DE DEFENSA
CAMÍ DEL MASSALARI
CAMÍ DEL PORTITXOL

CAMINS SECUNDARIS
-

CAMÍ DEL PAS DE GALERA
CAMÍ DE L’HORT DEL MOLÍ
CAMÍ DEL CLOT
CAMÍ DE L’ABADEGER
PAS DE CENDRA
CAMÍ DEL PONT DEL RIU
CAMÍ DE LA CADIRA
CAMÍ DE L’OMBRIA BAIXA
ENTRADA AL RÀFOL
CAMÍ DE LES LLENQUES
CAMÍ DE L’ALBELLÓ
CAMÍ DE LES FONTETES
CAMÍ DE LES MARJALETES
CAMÍ DEL MORERAR
CAMÍ ASSAGADOR
CAMÍ TRAVESSER
CAMÍ DEL RACÓ JOANA
CAMÍ DEL MIRADOR
CAMÍ DEL RACÓ REDÓ
CAMÍ PRIMER DEL RACONÀS
CAMÍ SEGON DEL RACONÀS
CAMÍ DE LA GRANATA
CAMÍ DEL BADELL
CAMÍ PRIMER DEL RÀFOL
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-

CAMÍ SEGON DEL RÀFOL
CAMÍ TERCER DEL RÀFOL
CAMÍ DEL RIU VACA
CAMÍ TERCER DEL VEDAT
ENTRADA D’ALFREDO
CAMÍ DE PUÇA
CAMÍ DE LA MOLETA
CAMÍ DEL FONDO
CAMÍ DEL RACÓ
CAMÍ DEL TANCAT
CAMÍ PRIMER DE LA TREMUTXA
CAMÍ SEGON DE LA TREMUTXA
CAMÍ TERCER DE LA TREMUTXA
CAMÍ SEGON DEL GOLFO
CAMÍ TERCER DEL GOLFO
CAMÍ DE L’ESTACIÓ
CAMÍ SEGON DEL VEDAT
CAMÍ ASSAGADOR
ENTRADA DEL MOLLÓ
CAMÍ DE VORA MARINA
CAMÍ DE L’ERA ALTA
CAMÍ DE LA BALADRERA
CAMÍ DEL PONT DEL CREUER
CIRCUMVAL·LACIÓ PARTIDA NOVA
CAMÍ DEL RECLAU
CAMÍ DEL VAPOR
PAS D’UBAP
CAMÍ DEL CONILL
CAMÍ SEGON DE L’ERA DE FORN
CAMÍ PRIMER DEL CANYAR
CAMÍ SEGON DEL CANYAR
CAMÍ PRIMER DEL GROGUET
CAMÍ SEGON DEL GROGUET
CAMÍ TERCER DEL GROGUET
PAS DE BLASCO
CAMÍ VELL DE FAVARA
CAMÍ DE LA FORANA
CAMÍ DE SANT LLORENÇ
CAMÍ PRIMER DE L’ALCUDIOLA
CAMÍ SEGON DE L’ALCUDIOLA
CAMÍ TERCER DE L’ALCUDIOLA
CAMÍ DE LA PERRERA
CAMÍ DE LA FONTETA DE L’ALCUDIOLA
CAMÍ DE LA RATLLA

ENTRADES A LA PLATJA
-

Entrada de Marina
Entrada de Paella
Entrada del Garrofero
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-

Entrada del General
Entrada del Valenciano
Entrada de Magraner
Entrada de Bidons
Entrada del Sequiol
Entrada de la Torre

Article 24.
Per a un adequat ús comú general dels camins municipals, s’estableixen les
següents regles d’ús:
1. Es prohibeix distribuir o traslladar els pals o senyals indicadors dels límits de les
propietats particulars (fites), camins o del terme municipal.
2. Els camins, canals, travessies i la resta de servituds destinades al trànsit de les
persones i bestiar, no poden tancar-se, obstruir-se ni estretir-se per cap concepte. Tampoc
es pot edificar dins de les línies de servitud.
Les terres, pedres o arbres que per les pluges o per qualsevol altre motiu de força
major es desprenguen de les finques sobre el camí, han de ser retirats pel propietari del
camí. En altres supòsits, els ha de retirar el seu propietari.
3. No es consentix als particulars incorporar, en tot o en part, a les seues
possessions estes vies de comunicació, ni dur a terme construccions com tanques, etc., que
minven els drets de la comunitat veïnal.
4. Es prohibeix causar danys en els camins i servituds públiques, així com extraure’n
pedra, terra o arena.
Les canals, sendes i abeuradors per al trànsit i ús de bestiars han d’estar expedits, i
totes les disputes que es susciten sobre reconeixement i delimitacions s’han de resoldre
d’acord amb la legislació vigent.
Així mateix, no es permet l’arrossegament directe pels camins de branques,
ferraments agrícoles o materials de construcció.
Els amos de les heretats que estan tocant als camins no poden impedir el lliure curs
de les aigües que en provinguen, fent rases o calçades en el límit de la seua propietat.
Està prohibit cremar restolls o restes procedents de la poda d’arbres en tota la
superfície dels camins municipals i les seues servituds. Cal fer les cremes en l’interior de
parcel·les privades, amb l’adopció de les mesures adequades per a no causar danys als
predis confrontants.
5. El trànsit pels camins ha d’estar expedit constantment, sense que hi puga haver
cap objecte que els obstruïsca.
En cap punt es permet deixar solta la cavalleria o el bestiar, ni abandonar els
vehicles.
El bestiar s’ha de conduir pel centre de les vies dedicades al seu trànsit, sense
sobrepassar els límits dels predis immediats.
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Els infractors d’este precepte seran multats o sofriran la pena que els tribunals els
imposen, si han causat dany o introduït el bestiar en passar per propietat aliena.
Les cavalleries i vehicles que circulen pels camins han de fer-ho per la dreta, deixant
la resta de la via per als que porten la direcció contrària.
Quan els camins particulars o de servei de diverses finques estiguen tancats, els
tancaments han de ser perfectament visibles, tant a plena llum com de nit. Per això han de
contindre elements fluorescents o signes que els distingisquen des d’una certa distància i
evitar accidents quan s’hi circula.
Article 25.
En els camins públics o privats no es pot executar cap obra per a conducció d’aigües
o per a qualsevol altre objecte, sense comptar amb el permís corresponent de l’Ajuntament.
Correspon a l’Alcaldia atorgar l’autorització corresponent.
Article 26.
Els predis inferiors estan subjectes a rebre les aigües que naturalment i sense obra
de l’home, descendeixen dels predis superiors, així com la terra o pedra que arrosseguen
en el seu curs.
Ni l’amo del predi inferior pot fer obres que impedisquen esta servitud ni el del
superior obres que l’agreugen.
Article 27.
1. Quan s’haja constituït una servitud de pas i llevat que en el títol no es dispose o
en resulte una altra cosa, es presumix que té l’amplària següent per a les necessitats del
predi dominant:
a) Quan no tinga al costat cap séquia, marge o semblant, l’amplària serà de 3,25 m.
b) Si és recta i té en un costat séquia, marge o semblant i no hi ha perill, l’amplària
serà igualment de 3,25 m.
c) Si pels dos costats de la senda hi ha una séquia, marge o qualsevol altre obstacle
de perill, o faça corba el traçat o parets de més de 80 cm, l’amplària ha de ser de 25 cm.
més.
2. L’amplària de les servituds o camins particulars existents l’ampliaran els usuaris,
segons convinga o si no, sempre pagant en proporció a la superfície de les finques a què
dóna servei.
3. L’usuari del pas en estes servituds o camins privats té l’obligació de mantindre el
camí de pas en òptimes condicions. Té inclús el dret de reomplir-lo o rebaixar-lo, si escau,
sempre, per descomptat, que no perjudique el veí, a fi d’evitar que s’entolle per reg i pluja.
Article 28.
Totes les basses d’aigua que es facen han de tenir el perímetre clos amb una tanca
vegetal o metàl·lica de dos metres d’alçària.
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Les basses d’aigua es classifiquen segons esta distinció:
-

Si la bassa no sobrepassa 90 cm la cota del terreny, es considera bassa no elevada.
Si la bassa supera 90 cm la cota del terreny, es considera bassa elevada.

És necessari aportar projecte tècnic sempre que la bassa siga d’obra, i també si té
una capacitat superior a 150 m³.
En tot cas, cal tenir en compte que s’ha de fer una tanca vegetal de màrgens.
Les separacions a límits i camins, en funció de l’elevació i capacitat, s’han de fer
d’acord amb l’escala següent:
1. Quan es tracte de basses que no sobrepassen els 90 cm, la cota de terreny serà
(basses no elevades):
-

Si té menys de 150 m³ de capacitat, la distància de separació serà de 2 metres a
màrgens i camins.
Si la capacitat està entre 150 i 500 m³, la distància de separació serà de 3 metres a
màrgens i camins.
Si la capacitat és superior a 500 m³, la distància de separació serà de 4 metres a
màrgens i camins.

2. Quan es tracte de basses que sobrepassen els 90 cem, la cota de terreny serà
(basses elevades):
-

Si té menys de 150 m³ de capacitat, la distància de separació serà de 8 metres a
camins i 2 metres a màrgens.
Si la capacitat és superior a 150 m³, la distància de separació serà de 16 metres a
camins i 10 metres a màrgens.

Article 29.
Els propietaris de sòl no urbanitzable, han de complir els deures de conservació
prevists en la legislació urbanística sobre sòl no urbanitzable, així com abstindre’s de
realitzar actuacions que suposen la contaminació de l’aigua, la terra o l’aire. Per al
compliment efectiu d’este deure, l’Ajuntament està facultat per a dictar les ordes d’execució
oportunes.
CAPÍTOL VII
Usos agrícoles
Article 30.
Està prohibit expressament cremar els plàstics. S’han de retirar embalats i lligats de
manera que se’n facilite la manipulació, i deixar-los a la vora del camí, avisant abans la
policia de relacions agràries, o depositar-los en el contenidor situat en l’ecoparc de la
Valldigna.
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Article 31.
Es prohibix expressament abandonar els recipients d’insecticides. S’han de tornar a
un gestor autoritzat o depositar-los en el contenidor situat en l’ecoparc de la Valldigna.
Article 32.
La neteja dels camins i els camps és a càrrec de qui els embruta. És una falta greu
abandonar qualsevol deixalla, com ara botelles de vidre i làmines metàl·liques, que cal
depositar en els contenidors corresponents o en el situat en l’ecoparc de la Valldigna.
La neteja dels màrgens dels camps és obligació dels propietaris limítrofs. El Consell
Agrari s’encarrega dels camins rurals d’interés general.
Article 33.
Els camps sense cultiu són un perill pel risc d’incendi, possible focus de brutícia,
plaga de caragols, etc. Els seus propietaris estan obligats a mantenir-los adequadament i
són responsables dels danys que puguen ocasionar a les terres veïnes en cas d’incendi.
Està prohibida en les propietats privades l’acumulació de deixalles, rebuigs o
productes en desús, per a evitar que el vent o una altra causa puga escampar-los a
propietats confrontants i causar-hi danys.
Tampoc es permet donar eixida als camins, llits d’aigua i sendes d’ús públic o
particular, a aigües residuals d’aigüeres, llavadors, excusats, o qualsevol altre abocament
d’indústries disperses pel camp. En estos casos, s’ha de complir la normativa sobre
abocaments d’aigües residuals.
Article 34.
Els propietaris de finques rústiques estan obligats a fer els tractaments generals,
especialment contra la plaga de la mosca de la fruita.
En cas de rebre, sense cost, producte de l’organisme competent per a fer els
tractaments, l’Ajuntament el facilitarà gratuïtament.
El Consell Agrari Municipal, per mitjà de bans i anuncis en diferents llocs de la
població, comunica als agricultors quan han de retirar el producte subvencionat contra la
mosca de la fruita. Cal estar donat d’alta en la llista d’agricultors que hi ha en les oficines del
Consell Agrari Municipal.
L’agricultor interessat que sol·licita el producte i no figura en la llista de cultivadors
de cítrics ha de portar les dades següents per a omplir els fulls de les altes:
- Nom i cognoms del titular de la finca rústica que s’ha de tractar.
- DNI.
- Polígon i parcel·la de la finca per la qual demana producte.
- Fanecades de la finca.
- Anys de la plantació.
- Varietats dels cítrics.
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El producte contra la mosca de la fruita es repartix dos vegades a l’any per a les
següents varietats:
- Varietats primerenques: marisol, clausellina, okitsu, satsuma, oronules, entre altres.
- Varietats de segona temporada: navelina, washington navel, clemenules,
clemenvilla, entre altres.
Article 35.
Es prohibix expressament entrar a espigolar en les parcel·les del terme municipal
sense el permís escrit del propietari. La policia identificarà les persones que duguen
productes agraris frescs, les quals han de justificar-ne la procedència.
Article 36.
És un deure ciutadà col·laborar amb la policia i amb el Consell Agrari a vigilar les
collites, prevenir accidents i ajudar, prevenir furts i denunciar-los, evitar danys, etc. Davant
estes situacions, s’ha d’avisar la policia de forma urgent.
CAPÍTOL VIII
Infraccions i sancions
Article 37.
Les infraccions als articles anteriors es sancionen, una vegada feta la comprovació,
amb multes dins de la quantia màxima autoritzada i atribuïda a l’alcalde en l’administració
local, tenint en compte la gravetat de la falta, segons siga lleu, greu o molt greu.
Queda sempre estalvi el que disposa el darrer paràgraf de l’article quatre.
CAPÍTOL IX
Disposicions
Disposició derogatòria.
A l’entrada en vigor de la present Ordenança, queden derogades totes les
disposicions del mateix rant o d’un rang inferior que s’oposen o contradiguen el que disposa
la present Ordenança.
Disposició final.
Esta Ordenança entra en vigor conforme a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i és aplicable fins que siga derogada,
suspesa o anul·lada.
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