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1.1.- OBJECTE.
És objecte de la present ordenança la regularització dels usos i costums que,
dintre l'àmbit rural es practiquen en el terme municipal de Dénia, i adequar-los
al marc social actual. Tot això, sense perjudici de les funcions de cooperació,
col·laboració i informació recíproca que han de presidir les relacions entre
Ajuntament i administracions amb competència sectorial en les matèries a les
quals al·ludeix aquesta ordenança, conforme al previngut en l'article 56 de la
Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'article 4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, a més de la complementarietat
i compatibilitat amb el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi.

1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.
A l'efecte d'aplicació d'aquesta ordenança, i també de les disposicions legals
vigents en matèria de sòl no urbanitzable, es considera com a sòl no
urbanitzable aquell sòl que tinga aquesta última classificació, a més d’aquell
classificat com a urbanitzable que no dispose de programa aprovat, segons
l'estipulat en l'article 10 de la Llei 6/1994, reguladora de l'activitat urbanística,
modificat per la disposició addicional quarta de la Llei 4/2004, de 30 de juny,
d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.

ARTICLE 2
2.1. - VIGÈNCIA.
2.1.1 . La present ordenança entra en vigor d’acord amb l'establert en l'article
70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
serà d'aplicació mentre no siga derogada o modificada.
2.1.2 . El Consell Agrari Municipal, a la vista de les dades i resultats que
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subministre l'experiència en l'aplicació d'aquesta ordenança, proposarà al Ple
de l'Ajuntament totes les reformes que consideren convenient introduir-hi.
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2.1.3 . Qualsevol proposta de modificació, derogació o suspensió que afecte a
aquesta ordenança, requereix l’informe previ del Consell Agrari Municipal, i els
acords posteriors per a l'aprovació per la corporació municipal en Ple i la
publicació íntegra.

ARTICLE 3
3.1. - PRESUMPCIÓ DE TANCAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES.
A l'efecte d'aplicació d'aquesta ordenança i sempre que no conste la tolerància
o consentiment del propietari, siga exprés o tàcit, tota finca rústica de secà o de
regadiu del terme municipal, que no siga inferior a la parcel·la mínima de cultiu,
es considera tancada i fitada encara que materialment no ho estiga.

ARTICLE 4
4.1. - PROHIBICIONS.
4.1.1. Sempre que no conste la tolerància o consentiment del propietari, siga
exprés o tàcit, és prohibit en les finques rústiques, els annexes i servitud,
d’acord amb la presumpció establerta en l'article anterior, el següent:
a) Entrar a arreplegar rostolls, branques, troncs o palla.
b) Entrar a recollir cítrics, hortalissa, llegums, verdura, fruita o qualsevol tipus
de fruita ja siga caiguda o no, rames per a empelts o qualsevol altra fruita
encara després d'arreplegar les collites, sense perjudici que constituïsca
infracció penal segons es regula en els articles 234 i 623 del Codi Penal.
c) Travessar finques alienes qualsevol que siga el mètode que s'empre.
d) Envair amb terres, com a conseqüència de llaurar la finca, els camins i
finques confrontants.
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e) Ruixar la propietat amb qualsevol producte biocida, especialment, sobre
aquells que gestionen el cultiu mitjançant una agricultura ecològica o de gestió
integrada.

4.1.2 . Quan aquestes activitats objecte de prohibició arriben a pertorbar la
tranquil·litat i la convivència seran constitutives d'infraccions administratives,
amb independència de la responsabilitat civil que se’n derive. En tot cas,
l'activitat prohibida en l'epígraf e) es considera infracció administrativa, per
afectar a la salubritat. Per tant, el propietari que es considere afectat per alguna
d'aquestes conductes o unes altres que considere que li han reportat dany o
perjudici a la propietat, pot denunciar els fets i es procedirà en la forma
establerta en l'article 20 de la present ordenança, sense perjudici que aquell
puga exercir qualssevol altres accions que l’assisteixen en dret.
En cas que l'òrgan competent considerara que els fets també pogueren ser
constitutius d'il·lícit penal, es procedirà d'acord amb l'establert en l'article 7 del
Reial Decret 1398/93.

ARTICLE 5
5.1.- COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I VALORACIÓ.
Dintre el Consell Agrari Municipal es crearà una Comissió de Mediació i
Valoració, i podrà actuar l'expressat Consell Agrari Municipal com a àrbitre amb
subjecció al previst en la Llei 60/2003, de 25 de desembre, d'arbitratge.
Propietaris i agricultors poden recaptar la intervenció del Consell Agrari
Municipal per a resoldre les disputes i controvèrsies que sorgisquen entre ells.
En aquests casos, es seguirà la tramitació que s'expressa a continuació per a
la determinació de la responsabilitat civil que hagués pogut incórrer-se:

a) Formulada denúncia per un agricultor o propietari, es pot requerir el
presumpte infractor perquè comparega davant la Comissió de Mediació i
Valoració, composta per membres del Consell Agrari Municipal, que poden
actuar com a perits, i en unió del personal de l'Administració que tinga funcions
d'inspecció, han de procedir a determinar els danys i la valoració, conforme a
l'ús i costum de bon llaurador i han d’alçar acta, en la qual s’ha de fer constar:
· Dia, mes, any i lloc dels fets.
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· Persones que intervenen.
· Danys, perjudicis i substraccions ocasionades.
· Criteris de valoració.
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· Quantificació dels danys ocasionats.
· Signatura de les persones que intervenen per a donar fe de l'acte.
b) L'actuació del Consell Agrari Municipal en aquests actes requereix de la
submissió voluntària de les parts i té el caràcter d'arbitratge per a la resolució
extrajudicial i equitativa del conflicte plantejat.
c) Si els fets revestiren caràcters que pogueren ser considerats delictes o
faltes, s’ha de remetre l’informe oportú al Jutjat d'Instrucció competent.
5.1.1 . MEDIACIÓ:
En els casos de mediació en qualsevol conflicte (fites, camins, etc. ) i que en
principi no represente una possible infracció, l'actuació del Consell Agrari
Municipal, en aquests casos, té el caràcter d'arbitratge entre les parts per a la
resolució extrajudicial i equitativa del conflicte plantejat.

CAPÍTOL I.- SERVEI DE VIGILÀNCIA RURAL:
ARTICLE 6
6.1. - FUNCIONS DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA RURAL.
Són funcions del Servei de Vigilància Rural, les següents:
1.- La vigilància, el control i prevenció de furts, robatoris, destrosses en collites,
casetes de camp, magatzems, maquinària, ormetjos, granges i tota classe
d'elements que conformen la propietat privada i pública en tot el terme
classificat com a no urbanitzable i aquell urbanitzable no urbanitzat o sense
programa aprovat.
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2.- Vetlar pel compliment de les disposicions que dicte la Unió Europea, l'Estat,
la Comunitat Autònoma o l'Ajuntament, relatives a la conservació i millora de la
naturalesa, medi ambient, recursos hidràulics, riquesa cinegètica, piscícola,
apícola, forestal i de qualsevol altra índole que estiguen relacionades amb els
temes rurals i mediambientals.
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3.- Garantir el compliment de les ordenances, reglaments i bans de
l'Ajuntament, en l'àmbit de la seua actuació.
4.- La vigilància i protecció del patrimoni municipal pel que fa a les parcel·les
situades en sòl no urbanitzable, els espais públics rurals i la delimitació i
demarcació del terme municipal per a conservació íntegra. Igualment, han de
vigilar la invasió de camins per propietaris de finques confrontants a aquests,
quan llauren les finques.
També han de vigilar l'obertura de valls o una altra alteració del paviment en els
camins rurals, com també qualsevol obra o transformació de finques o terrenys
que es realitze en el terme municipal.
5.- Vigilància dels paisatges, hàbitat i espècies de flora i fauna que estiguen
protegides per la normativa aplicable, inclòs el Parc Natural del Montgó.
6.- Prestació d'auxili en casos d'accidents, catàstrofes o calamitats públiques, i
participar, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció
Civil que puguen tenir incidència.
7.- Seguiment de cultius, plagues, factors climatològics adversos, etc., tant en
l'agricultura com en la ramaderia, amb la finalitat d'aportar dades i estadístiques
a les administracions i entitats competents.
8.- Vigilància i cura de la xarxa de comunicacions rurals (pistes, assagadors,
camins, sendes, ponts, guals, etc.), dels desnivells naturals (assagadors,
barrancs, rambles, etc.), i de les aigües incontrolades que puguen afectar-ne la
integritat.
9.- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a
açò.
10.- Control i seguiment de totes les activitats que es realitzen i que estiguen
qualificades d'especial protecció agrícola, forestal, paisatgística o ecològica pel
Pla general d'ordenació urbana de Dénia o uns altres instruments d'ordenació i
protecció.
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11.- Col·laborar amb uns altres departaments i serveis municipals en la pràctica
de notificacions o realització d'inspeccions puntuals relacionades amb el medi
rural, col·laboració en senyalització de camins, passar comunicació de camins
en mal estat, obres, etc.
12.- Amb una periodicitat mensual el servei de vigilància rural, per mitjà del
regidor delegat responsable del servei d'inspecció rural, ha d’emetre un resum
en què s'indique el nombre i tipus d'actuacions del servei, a efectes informatius
sobre les actuacions realitzades. En cas que el Consell Agrari Municipal vulga
accedir a algun expedient concret, ha de personar-s’hi, d’acord amb la base de
l'article 31 de la Llei 30/1992, de procediment administratiu comú.
13.- Denunciar les infraccions de caça, epizoòties (epidèmia del bestiar) i
apicultura (cria d'abelles).
14.- Totes aquelles relacionades amb el lloc de faena dintre l'àmbit rural, que
els recomanen els òrgans i autoritats municipals.
15.- Vigilància del trànsit de vehicles de tonatge gran pels camins rurals.
16.- Restitució i implantació de senyals de trànsit reglamentaris, i l'existència i
conservació de la toponímia en els camins.

CAPÍTOL II.- DE LES DISTÀNCIES I OBRES INTERMÈDIES PER A CERTES
CONSTRUCCIONS I PLANTACIONS, A MÉS DE TANCAMENT DE
FINQUES.
ARTICLE

7

7.1. - DISTÀNCIES I SEPARACIONS EN EL TANCAMENT DE FINQUES
RÚSTIQUES.
Si no hi ha acord i conforme al previngut legalment, cal respectar el costum
tradicional referent a obres, plantacions de tanques vives, tanques mortes,
rodats de fil d’aram o rodats per al tancament de finques rústiques, de manera
que no perjudique als confrontants, i es complisquen les regles que a
continuació s'indiquen, sense perjudici que per als rodats dintre de l'àmbit
d'afecció del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Montgó, cal tenir en
compte les indicacions de la Conselleria de Territori i Habitatge pel que fa a la
integració paisatgística. A més, han de complir-se les condicions indicades en
el Decret 178/2005, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen les condicions
dels rodats en el medi natural i dels tancaments cinegètics, a l'efecte de la
permeabilitat al trànsit de la fauna silvestre, pel que tot rodat existent o de
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construcció nova en zona no urbanitzable ha de fer compatible el seu objecte
amb la circulació lliure de la fauna silvestre.
7.1.1 . Tancament amb fil d’aram i teles transparents.
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En cas de no posar-se d'acord els amos de les finques confrontants per al
tancament amb filat o tela, pot fer-ho un d'ells dintre el terreny de la seua
propietat, tot i respectant-ne la fita mitgera en tota la longitud (fita lliure).
En general, el molló mitger o fita ha de ser de 10 centímetres per a la separació
de propietats i, en cas de no haver-hi la separació, s'entén d'aquesta mesura i
com si les finques estigueren amollonades.
Quan es pretenga col·locar pals i tela metàl·lica, és menester la llicència
municipal.

7.1.2 . Tancament amb bardissa morta, seca o de canyes.
Cas de no posar-se d'acord els propietaris de les finques confrontants per al
tancament amb bardissa morta, seca o de canyes seques, pot fer-ho cadascun
d'ells dintre el terreny de la seua propietat, i s’ha de separar cinquanta
centímetres de la fita divisòria o centre de molló mitger, fins a una altura de dos
metres, de manera que s’ha de retirar un metre per cada metre de més
elevació.
7.1.3 . Tancament amb bardissa viva.
Cas de no posar-se d'acord els amos de les finques confrontants per al
tancament amb bardissa viva, pot fer-ho cadascun d'ells, plantar-la dins la seua
propietat i separar-se un metre de la fita divisòria o centre de molló mitger, fins
a una altura màxima de dos metres, de manera que s’ha de retirar un metre
més per cada metre de més elevació.
El propietari de la bardissa viva és obligat a retallar-la en l'època adequada i
oportuna segons el costum per a mantenir-ne l’altura reglamentària i cuidar que
les branques i arrels no perjudiquen als confrontants.
7.1.4 . Tancament d'obra.
Tot propietari pot tancar o rodar les seues heretats o finques rústiques de secà
o de regadiu, sempre que no siguen inferiors a la parcel·la mínima de cultiu,
conforme a la legislació vigent sobre la matèria, per mitjà de tanca,
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conformement a les condicions següents, que son d'aplicació en defecte de
regulació urbanística:
a) L'altura de la base d'obres ha de ser de 0,4 metres segons el PGOU i ser la
resta de tela metàl·lica fins a una altura màxima de 2 metres.
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En el cas que aquest tancament de tanques altere el curs natural de les aigües
pluvials, no es permet l'aixecament de base d'obra, o bé, en aquest mur, s'han
de fer els sobreeixidors corresponents (cada 2 metres i amb 40 cm d'obertura
en cadascun).
La base d'obra ha de ser arrebossada i pintada amb colors que harmonitzen
amb el paisatge i entorn.
b) Cal deixar una separació entre propietats d'un metre.
c) Les obres no poden realitzar-se sense sol·licitud prèvia i obtenció de llicència
municipal.
7.1.5 . Xamfrans.
Serà aplicable la normativa urbanística i, en defecte d'això, en les finques que
facen cantó a dos camins rurals o en les fites amb camins amb revoltes
pronunciades o brusques, és obligatori, per a permetre la visibilitat del trànsit,
que els tancaments formen xamfrà.
La mesura ha de ser del doble de l'ample del camí i, com a mínim, cal recular
2,5 m. des del vèrtex, per cada costat de l'angle, d'acord amb el PGOU.
7.1.6 . Les construccions i instal·lacions agrícoles, com ara hivernacles, casetes
per a guardar les eines de llaurar, etc. han d’ajustar-se a la normativa
urbanística municipal vigent pel que fa a superfície construïda, condicions
estètiques d'acabat i separació a fites i camins, i s’exigeix llicència municipal
prèvia. L'incompliment de les normes anteriors donarà lloc a l'exercici de les
accions pertinents en matèria de disciplina urbanística i protecció de la legalitat.
En conseqüència, l'Ajuntament de Dénia podrà dictar a aquest efecte ordes
d’execució a l'empara de l'article 8 de la Llei 10/2004, del sòl no urbanitzable.

7.1.7 . Per a l'autorització de construccions, obres, plantacions, etc. en el medi
rural, cal recaptar informe previ del servei d'Agricultura.
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CAPÍTOL III.- ANIMALS, APROFITAMENT DE PASTURES:
ARTICLE 8
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8.1. - PROHIBICIONS I CONDICIONS.
8.1.1 . És prohibida tota invasió de bestiar incontrolat, a més de treure a
pasturar tot cap de bestiar que no estiga autoritzat per a aquest fi (han d’atenirse al nombre de caps de bestiar que figuren en la cartilla ramadera).
8.1.2 . Quan aquests ramaders efectuen el pasturatge, en el ramat no es poden
dur més de dos caps de bestiar caprí.
8.1.3 . Excepte prova en contrari, el propietari es presumeix responsable dels
danys que puguen ocasionar els bestiars.
8.1.4 . Els responsables dels ramats han de cuidar amb la cura màxima en el
període d'aprofitament de pastures, herbes i rostolls que el bestiar no produïsca
cap dany en les finques públiques o privades, i observar sempre que:
a) No es pot entrar en els guarets llaurats i preparats per a la sembra
immediata, i en tot cas després de pluges intenses i recents, i en terrenys
acabats de regar o de saó, on es puga produir l’ablaniment dels terrenys de les
finques.
b) El bestiar ha d'entrar de manera que no cree ni produïsca sendes ni
assagadors o qualsevol tipus de pas que endurisca de forma contínua el
terreny de les finques.
c) El pas i pasturatge del bestiar no pot afectar la integritat dels marges, murs o
qualsevol altre sistema utilitzat com a mitger entre parcel·la i parcel·la.
d) Forma de produir-se el pasturatge.
El pasturatge del bestiar es fa pel veïnat en les zones que fixe l'Ajuntament, de
comú acord amb el servei del Consell Agrari Municipal, i queda, per
descomptat, exclosa l'àrea de muntanya en període de repoblació forestal, fins
que els arbres hagen adquirit el desenvolupament necessari per a no ser
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objecte d'atacs. En les prohibicions de pasturatge, cal assenyalar si afecta a
tota classe de caps de bestiar o només a espècies determinades.
El Consell Agrari Municipal pot donar instruccions per a una distribució més
bona i repartiment equitatiu d'aquests aprofitaments.
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e) Prescripcions sobre caça.
En tot el referent a caça, cal que s'observen estrictament les disposicions
dictades per l'Administració competent.
f) Que els desplaçaments en grup d'una finca a una altra que es realitzen
assíduament, han de discórrer pels camins.
8.1.5 . Totes aquestes activitats prohibides es consideren pertorbacions de la
tranquil·litat i la convivència, i són constitutives d'infraccions administratives,
amb independència de la responsabilitat civil que se’n derive. Per tant, el
propietari que es considere afectat per alguna d'aquestes conductes o unes
altres que considere que li han reportat dany o perjudici a la seua propietat,
podrà denunciar els fets i es procedirà en la forma establerta en l'article 20 de
la present ordenança, sense perjudici que aquell puga exercir qualssevol altres
accions que l’assisteixen en dret. En cas que l'òrgan competent considerara
que els fets també pogueren ser constitutius d'il·lícit penal, es procedirà d'acord
amb l'establert en l'article 7 del Reial Decret 1398/93.
8.1.6 . Les infraccions es qualifiquen segons la intensitat en la pertorbació, que
pot determinar-se a la vista del cost valorat dels treballs necessaris per a
eliminar la mateixa pertorbació o les conseqüències. Per tant es conceptuen
com a infraccions lleus aquelles el cost de les quals siga fins a 750 euros,
infraccions greus aquelles la quantia de les quals estiga compresa entre 751 i
1.500 euros i infraccions molt greus aquelles la quantia econòmica de les quals
calculada per a la reposició dels danys oscil·le entre els 1.501 fins a 3.000
euros.

CAPÍTOL IV.- DEURES I OBLIGACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
ARTICLE 9.
9.1. DEURES
9.1.1. Els propietaris de parcel·les situades en sòl qualificat com a no
urbanitzable segons el que es disposa en l'article 1.2. de la present ordenança,
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han de conservar el sòl de les parcel·les mitjançant el manteniment dels cultius
o massa vegetal d'una manera equilibrada, amb la finalitat d'exercir una mesura
de prevenció davant el risc d'erosió i desertització, que pogués produir-se, a
més d’unes altres catàstrofes naturals, com inundacions que poden veure's
incrementades, entre uns altres factors, per la pèrdua de sòl i la desaparició de
la vegetació.
9.1.2 . Ha de mantenir-se l'estrat vegetal de tota parcel·la situada en sòl no
urbanitzable segons el que es disposa en l'article 1.2., en unes condicions
fitosanitàries òptimes, i realitzar per a això els tractaments necessaris per a
combatre i eliminar les possibles plagues, malalties i també la presència
d'espècies invasores o paràsites, a fi de garantir la salut pública i evitar danys o
perjudicis a tercers o a l'interés general.
En el cas de plagues en els cultius, ha de retirar-se de la finca tot material
infectat o susceptible de ser-ho a fi d'evitar la propagació de la plaga i,
conseqüentment, evitar danys a l'interés general i/o a tercers.
9.1.3 . Com a mesura preventiva davant el risc d'incendi forestal, les parcel·les
situades en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança han de mantenir-se lliures
de vegetació espontània o invasora inflamable fàcilment, pel que s'han de
realitzar els tractaments selvícoles i les tasques necessàries per a eliminar el
matoll que creix en les parcel·les, amb la finalitat d'assegurar el menor risc
possible d'incendi, i impedir la propagació del foc per la continuïtat del
combustible vegetal.
A més les parcel·les que confinen amb habitatges, han de mantenir els
possibles marges que constitueixen la fita entre propietats, lliures de vegetació
invasora, amb la finalitat d'evitar el risc d'incendi i el perill per a la seguretat
dels ciutadans.
9.1.4. A més dels deures exposats en aquesta ordenança, els propietaris de
parcel·les situades en sòl no urbanitzable han de complir amb els deures
indicats en l'article 8 Deures de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, del sòl no
urbanitzable.
9.1.5. Les parcel·les situades en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança, que
disposen en les seues parcel·les de tancament amb bardissa viva, han de
mantenir-lo en les condicions especificades en l'article 7.1.3. de la present
ordenança, especialment les parcel·les amb tancament de bardissa viva que
confinen amb camins públics i/o privats, i en queden obligats els propietaris a
retallar la tanca totes les vegades que siga menester, a fi d'evitar que la massa
vegetal envaïsca la superfície dels camins i en dificulte el pas, i constituïsca un
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problema seriós per als usuaris dels vials esmentats. Igualment, les bardisses
vives han de mantenir-se en condicions sanitàries òptimes.
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L'Ajuntament pot dictar ordes d’execució a l'empara de l'article 8 de la Llei
10/2004, del sòl no urbanitzable.
L'incompliment dels deures indicats anteriorment constitueix infracció
administrativa que es qualificarà segons el risc previsible que pot determinar-se
a la vista del cost valorat dels treballs necessaris per a eliminar aquell. Per tant,
es conceptuen com a infraccions lleus aquelles el cost de les quals siga fins a
750 euros, infraccions greus aquelles la quantia de les quals estiga compresa
entre 751 i 1.500 euros i infraccions molt greus aquelles la quantia econòmica
de les quals calculada per a la reposició dels danys oscil·le entre els 1.501 fins
a 3.000 euros.
CAPÍTOL V.- DISTÀNCIES I OBRES INTERMÈDIES PER A CERTES
CONSTRUCCIONS I PLANTACIONS.
ARTICLE 10
10.1. - PLANTACIONS D'ARBRES.
A l'empara de l'establert en l'article 591 del Codi Civil, i el Decret 2661/97, de
19 d'octubre, es regulen en aquest capítol les distàncies de separació de la línia
divisòria de les heretats per a la plantació d'arbres que han de ser les següents:
La distància de separació dels arbres que es planten al costat de les parcel·les
confrontants o al costat d'una pista o camí han de ser:
· De 6 m: Garrofers, figueres i anàlegs.
· De 4,50 m: Oliveres, albercoquers i anàlegs.
· De 3,50 m: Cítrics, magraners i anàlegs (en camins, aigüeres, entre fites de
propietaris).
· De 3 m: Presseguers, pereres, pomeres i anàlegs.
· D’1 m: Ceps, carabasseres i anàlegs.
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ARTICLE 11
11.1. - TALLAMENT DE BRANQUES, ARRELS I ARRANCADA D'ARBRES.
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11.1.1 . Tot propietari té dret a demanar que s’arranquen els arbres que des
d'ara es planten o nasquen a més poca distància de la seua finca que la
preceptuada en l'article anterior, de conformitat amb l'article 591.2 del Codi
Civil.
11.1.2 . Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre una finca o camí
confrontant, l'amo d'aquests té dret a reclamar que es tallen quan s'estenguen
sobre la seua propietat, encara que s'hagen guardat les distàncies
assenyalades, de conformitat amb l'article 592 del Codi Civil.
11.1.3 . Si són les arrels dels arbres veïns les que s'estenen en sòl d'altre,
l'amo del sòl en què s'introduïsquen pot tallar-les ell mateix, dins la seua finca,
encara que s'hagen guardat les distàncies assenyalades, de conformitat amb
l'article 592 del Codi Civil.
11.1.4 . Quan les fruites d'un arbre caiguen o estiguen en la finca del veí,
aquestes són de propietat de dit veí.
11.1.5 . En cas d'arbres protegits o declarats d'interés local, o susceptibles de
ser-ho per les característiques, s'ha d’obtenir primerament autorització de
l'òrgan competent en matèria d'Urbanisme i Medi Ambient previ dictamen del
Consell de l’Arbrat per a poder realitzar qualsevol actuació sobre aquests
arbres. En tot cas, és totalment prohibit la tala d'arbres que estiguen catalogats
o en procés de catalogació.
CAPÍTOL VI.- CAMINS MUNICIPALS:
TÍTOL I.- CLASSIFICACIÓ DELS CAMINS
ARTICLE 12
12.1. - CAMINS MUNICIPALS:
Amb observança completa del previngut en la Llei 6/91 de 27 de març, de
carreteres de la Comunitat Valenciana, i sense perjudici de la legislació
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sectorial aplicable, s'entén a l'efecte d'aquesta ordenança que són carreteres,
camins i pistes rurals tots aquells de domini públic municipal i d'ús comú
general, susceptibles de trànsit rodat, que discorren pel terme municipal. Quan
travessen terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable, els trams afectats
tenen la consideració de carrers o vials d'accés a les parcel·les, amb el
tractament propi d'aquests.
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ARTICLE 13
13.1. - DISTÀNCIES DE SEPARACIÓ DELS TANCAMENTS.
Serà d'aplicació la normativa urbanística i, en defecte d'això, els tancaments de
finques particulars que recaiguen sobre camins rurals de titularitat pública han
de retirar-se sis metres de l'eix de la calçada.
No obstant això, tot propietari d'una finca pot establir sobre ella les servituds de
pas que tinga per convenient i en la manera i forma que li semble, sempre que
no contravinga les lleis ni l'orde públic.

TÍTOL II.- NORMES GENERALS SOBRE CAMINS MUNICIPALS.
ARTICLE 14
14.1. – PROHIBICIONS EN CAMINS I NORMES DE CONDUCTA
14.1.1 . Prohibició de variar fites
Es prohibeix distribuir o traslladar els pals o senyals indicadors dels límits de
les propietats particulars que afronten amb camins del terme municipal.
14.1.2 . Prohibició d'obstrucció.
Els camins, assegadors i travessies destinats al trànsit de les persones i bestiar
no podran tancar-se, obstruir-se ni estretir-se sota cap concepte.
14.1.3 . Els amos de les finques confrontants amb els camins tenen l’obligació
de tallar totes les branques i males herbes que molesten el trànsit per la via
pública.
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Les terres, pedres o arbres que, per les pluges o per qualsevol altre motiu, es
desprenguen de les finques sobre el camí, han de ser retirats pel propietari en
el termini de temps més curt possible.
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14.1.4 . Prohibició d'ocupació.
No es consent als particulars incorporar, ni ocupar en tot o en part, a les seues
possessions, aquestes vies de comunicació, ni portar a terme construccions,
com rodats, tanques, etc. que contravinguen la llei, el costum o els drets o que
minven els drets del comú de veïns.
L'Ajuntament ha de disposar la restitució de les primeres al domini públic i
l’assolament de les segones, mitjançant orde de l'autoritat municipal si no ha
transcorregut un any i un dia des de l'ocupació o construcció.
Si hi intervinguera més temps, s'acudirà als tribunals competents.
14.1.5 . Prohibició de causar danys en camins i servituds públiques.
Es prohibeix causar dany en el domini públic, en els camins i servituds
públiques, i extreure’n pedra, terra, arena o qualsevol benefici.
Els assagadors, sendes i abeuradors per al trànsit i ús de bestiar han d’estar
sempre lliures, i cal aclarir totes les disputes que es susciten sobre
reconeixement i amollonament d’aquests, conformement a la legislació vigent.
Igualment, no es permet l'arrossegament directe pels camins de branques,
eines de llaurar o materials de construcció.
Els amos d’heretats que afronten amb els camins no poden impedir el curs
lliure de l’aigua que d'aquests provinga per mitjà de valls, calçades, parets o
tanques, en el límit de la propietat, i tampoc poden construir parets, tanques o
uns altres elements d'obra que obliguen a canalitzar l’aigua i desviar-la del curs
natural.
Aquestes activitats prohibides indicades anteriorment constitueixen infracció
administrativa que es qualifica segons la quantitat econòmica calculada per a la
reposició dels danys. Per tant, es conceptuen com a infraccions lleus aquelles
el cost de les quals siga fins a 750 euros, infraccions greus aquelles la quantia
dels quals estiga compresa entre 751 i 1.500 euros i infraccions molt greus
aquelles la quantia econòmica de les quals calculada per a la reposició dels
danys oscil·le entre els 1.501 fins a 3.000 euros.
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14.1.6 . Normes de trànsit i circulació.
El trànsit pels camins ha de ser lliure de destorb constantment, sense que hi
puga haver cap objecte que els obstruïsca.
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En cap punt d'aquests es permet deixar soltes les cavalleries o bestiar, ni els
vehicles abandonats.
El bestiar ha de ser conduït pel centre de les vies dedicades al trànsit d’aquest,
sense depassar les fites dels predis immediats.
Els infractors d'aquest precepte seran sancionats o sofriran la penalitat que els
tribunals els imposen, si hagueren causat dany o introduït el bestiar a pasturar
en propietat aliena.
Les cavalleries i vehicles que circulen pels camins han de fer-ho per la dreta, i
deixar la resta de la via per als que duen el sentit contrari.
La circulació de vehicles de tonatge gran ha d'anar acompanyada d'una guia o
permís expedit per l'Ajuntament de Dénia, mitjançant el qual figure tipus de
càrrega i destinació.
En obres que afecten camins i que estiguen situades en terme municipal de
Dénia, tant si són de promoció pública com de privada, cal que la propietat
d’aquestes procedisca a dipositar un aval o fiança en la Tresoreria Municipal, i
que s’aplique l'establert en la normativa urbanística i, en defecte d'això, un aval
per un valor o import igual al 2 % del pressupost d'execució per contracta
d’aquestes.
Cas de ser aquestes per una Administració, els serveis tècnics de l'Ajuntament
han de fer una valoració que expresse l'aval amb el criteri exposat
anteriorment.
La devolució de l'aval o fiança s'ha d’efectuar una vegada els serveis tècnics
d'aquest Ajuntament comproven si el paviment o uns altres desperfectes
produïts pel trànsit rodat o a conseqüència de les obres han estat restituïts
degudament.
L'encreuament de camins mitjançant canonades de serveis es realitzarà amb el
criteri de l'aval exposat anteriorment, i es procedirà a la devolució d’aquest una
vegada comprovat per part dels nostres serveis tècnics que el vall ha estat
restituït correctament.
Fora del supòsit anterior, no podran enterrar-se canonades de conducció
d'aigua ni per a qualsevol altre objecte en els camins.
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14.1.7 . Precisió d'autorització per a construir reixats.
No pot ser construït cap mur de rodat sense autorització municipal prèvia en la
qual s’han de fixar les condicions d'alineació i rasant a què han de sotmetre's.
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14.1.8 . Dipòsit de materials en camins municipals.
a) Prèvia l’autorització corresponent, es pot dipositar en les pistes i camins
rurals, per a l’entrada a les finques particulars, amb caràcter excepcional i
sempre que no puga fer-se en l'interior de la mateixa finca: fem i uns altres
estris d'ús agrícola, durant un termini de 48 hores, i l'interessat ha de
senyalitzar degudament aquest obstacle i, en qualsevol cas, deixar prou pas
per al trànsit de persones i vehicles.
b) Els materials d'obres menors també poden dipositar-se temporalment en els
camins, sense perjudici de les obres autoritzades, mentre duren aquestes
obres i amb les mateixes condicions i requisits que en l'apartat anterior. Quan
es tracte d'obres majors, no poden ocupar-se camins o pistes municipals o
rurals.
c) Transcorregut el termini assenyalat en els dos apartats anteriors sense que
s'hagen traslladat els estris i materials a una finca particular, l'Ajuntament pot
retirar-los directament i deixar-los dins el que siga la propietat de l'interessat, i
seran per compte de l'interessat les despeses que ocasione aquesta retirada.
14.1.9. Estacionament de vehicles amb càrrega i descàrrega en camins
municipals.
Els vehicles estacionats en pistes o camins rurals del terme municipal per a
càrrega o descàrrega de mercaderies no ha d’entorpir el trànsit rodat i han de
deixar prou espai per al pas d'uns altres vehicles i persones, i han d'observar, a
aquest efecte, les normes del Reglament de circulació, pel que fa a la
senyalització.
Tampoc es permet l'estacionament o aparcament continu, especialment durant
la nit, i, durant aquesta, en cas d'estacionament momentani, és obligada
senyalització òptica.
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CAPÍTOL VII.- PROHIBICIÓ D'ABOCAMENTS.

ARTICLE 15.
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15.1. – PROHIBICIÓ D’ABOCAMENTS
Cal atendre a tot el disposat en la legislació sectorial específica i en
l'Ordenança reguladora d'abocaments i conservació de solars i parcel·les i
l'Ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram aprovades per
l'Ajuntament de Dénia.
En defecte de regulació específica, s'estableixen les prohibicions següents:
15.1.1 . És prohibit llançar o tirar en els camins i en els canals públics o privats,
rierols i rius, barrancs, séquies, desguassos, etc. objectes com ara llenya,
canyes, brossa, pedres, envasos, plàstics, enderrocs, deixalles, escombraries i,
en general, qualsevol altre que puga impedir el pas de l’aigua o siga
susceptible de degradar el medi ambient. Els envasos de productes tòxics han
de ser dipositats en contenidors habilitats a aquest efecte, sempre que això no
comporte risc per a la salut.
15.1.2 . Igualment, és prohibit tirar o llançar escombraries industrials o
domèstiques, enderrocs, deixalles o qualsevol altre tipus de residus sòlids o
líquids en tot el terme municipal, tret que es dispose d'autorització de
l'Ajuntament i es realitze en abocadors controlats i legalitzats, o que estiguen
destinats a abonament agrícola.
15.1.3 . Tampoc es permet donar sortida als camins, canals d'aigua i senders
d'ús públic o particular a les aigües residuals d'aigüeres, safarejos o excusats.
Aquestes aigües han de ser conduïdes a fosses sèptiques situades en l'interior
de les finques i condicionades degudament, segons normativa vigent.
15.1.4 . Les infraccions de les prohibicions anteriors es resolen en els tipus
definits en les lleis sectorials corresponents i en les ordenances municipals
específiques, pel que el règim sancionador és el previst en eixa normativa. En
defecte d'això, s'ha d’aplicar el prescrit en la present ordenança.

CAPÍTOL VIII.- FER FOC I CREMAR:
ARTICLE 16
16.1. - FER FOC I CREMAR.
Amb observança completa del previngut en la legislació aplicable, la realització
de foc i crema de rostolls en la mateixa finca s'ha d’adaptar a les normes i
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calendari de dates que es preveu en el Pla local de cremes d'aquest terme
municipal, i s’ha d’adequar a les normes que emeten les conselleries
competents.

CAPÍTOL IX.- DE LES TRANSFORMACIONS:
ARTICLE 17

AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TEL. 965 78 01 00 – FAX: 965 78 99 86

17.1. - TRANSFORMACIONS DE TERRA.

17.1.1 . Quan una transformació es realitze entre dues parcel·les contigües i el
resultat d’aquesta produeix un enfonsament o elevació del predi transformat,
aquest ha de deixar el talús corresponent a partir del nivell que tinguera el predi
que no ha estat transformat; sempre que no hi haja cap mur i si n’hi hagués, a
partir d'aquest últim.
17.1.2 . En la mesura que l'anterior activitat implique un risc d'erosió o
inundació, l'Ajuntament pot dictar ordres d'execució a l'empara de l'article 8 de
la Llei 10/2004, del sòl no urbanitzable. Sense perjudici d'això, l'incompliment
del previst en l'anterior punt 17.1.1 constitueix infracció administrativa que es
qualificarà segons el risc previsible, que pot determinar-se, segons el cost
valorat de les tasques necessàries per a eliminar aquell. Per tant, es
conceptuen com infraccions lleus aquelles el cost de les quals siga fins a 750
euros, infraccions greus aquelles la quantia de les quals estiga compresa entre
751 i 1.500 euros i infraccions molt greus aquelles la quantia econòmica de les
quals calculada per a la reposició dels danys oscil·le entre els 1.501 fins a
3.000 euros.

ARTICLE 18
18.1. - DELS PREDIS.

18.1.1. És d’aplicació el disposat en el paràgraf anterior, tenint en compte, a
més:
a) Si el predi transformat sofreix un enfonsament no es poden realitzar murs
que sobrepassen el nivell del camí que puguen impedir el pas d'aigües
naturals.
b) Si el predi transformat sofreix una elevació, no podran fer-se sobreeixidors
perquè les aigües naturals aboquen en els camins ni en finques particulars, de
manera que s'altere el curs natural de les aigües.
c) A més del disposat en els articles anteriors, s’ha de disposar de prou mitjans
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perquè el predi transformat no sofrisca cap tipus de corriment de terres i puga
donar eixida a les aigües naturals.
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d) Sense perjudici del disposat en els articles anteriors, quan la transformació
es produïsca dins un barranc o al costat del vessant d'aquest, s'ha de deixar
prou sobreeixidors perquè les aigües naturals puguen circular amb facilitat.
18.1.2. En la mesura que l'activitat anterior implique un risc d'erosió o
inundació, l'Ajuntament pot dictar ordes d’execució a l’empara de l’article 8 de
la Llei 10/2004, del sòl no urbanitzable. La vulneració de les prohibicions
indicades anteriorment constitueixen infracció administrativa que es qualificarà
segons la quantia econòmica calculada per a la reposició del terreny a l’estat
primitiu. Per tant, es conceptuen com a infraccions lleus aquelles el cost de les
quals siga fins a 750 euros, infraccions greus aquelles la quantia de les quals
estiga compresa entre 751 i 1.500 euros i infraccions molt greus aquelles la
quantia econòmica de les quals calculada per a la reposició dels danys oscil·le
entre els 1.501 fins a 3.000 euros.

ARTICLE 19
19.1. - TALUSOS.
19.1.1 . És considerat com a talús, la hipotenusa formada per un triangle
rectangle que forme un angle de 45 cm. amb l'horitzontal sense que en cap cas
la base del talús envaïsca el terreny privat o públic.
19.1.2 . Cal prendre les mesures necessàries perquè el talús perdure i no siga
erosionat per les aigües, i es puga reclamar que el predi transformat siga
restituït, si aquest deixa de complir totalment o parcialment la funció que té.
19.1.3 . Un talús pot ser eliminat sempre que siga restituït per un mur de
formigó de prou solidesa, les característiques del qual han d’estar
determinades per l’autorització municipal preceptiva, en qualsevol cas ha de
garantir-se l'eliminació de danys i perjudicis per al predi no transformat, i quedar
gravat el tram pres del predi no transformat amb l’obligació real d’indemnitzar
els danys i perjudicis que pogueren produir-se.

CAPÍTOL X. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT:
ARTICLE 20
20.1. - INFRACCIONS.
20.1.1 L'incompliment, encara que a títol simple d’inobservància, del preceptuat
en la present ordenança municipal, constitueix infracció administrativa.
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20.1.2. La responsabilitat administrativa derivada del procediment sancionador,
quan els danys afecten a béns d'ús o serveis públics, és compatible amb
l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix a
l’estat original, a la indemnització dels danys i perjudicis causats, que poden ser
taxats sense caràcter vinculant per la Comissió de Valoració, constituïda en el
sé del Consell Agrari Municipal i, ulteriorment, valorats per tècnic municipal,
amb totes les garanties procedimentals previstes legalment. Si l'infractor no
reposara les coses a l’estat original en el termini establert, és, l'Administració,
l'encarregada de fer-ho a costa d'aquell.
20.1.3. Després de la resolució del procediment, l'import de totes les despeses,
danys i perjudicis que dega abonar el responsable han de ser notificats a
aquest amb un termini d'un mes, perquè procedisca a fer-ho efectiu,
transcorregut el qual sense produir-se d’ingrés, s'iniciarà el procediment
recaudatori en via executiva, conforme al disposat en la LRJPA.
Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus, atenent a la
naturalesa de la prohibició infringida, a la repercussió, al perill causat, a l'alarma
pública, al perjudici causat i a la reincidència. Tot això, a fi d'encaixar les
conductes en els tipus genèrics de l'article 140 de la Llei de bases de règim
local, i avaluar amb els criteris anteriors la gravetat i rellevància de la
pertorbació a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'unes altres
persones, al desenvolupament normal d'activitats legítimes, a la salubritat o
ornament públics, a més de la gravetat o rellevància dels actes atemptatoris
contra l’ús normal i respecte als béns destinats a l'ús o servei públic.

20.1.4. En concret, constitueixen infraccions lleus:
a) L'incompliment de les prohibicions a què es refereix l'article 4.a
b) L'incompliment de les prohibicions a què es refereixen els punts b,c,d i e de
l'article 4 de la present ordenança, sempre que els danys no superen la quantia
de 750 euros.
c) L'incompliment de les prohibicions de tots els punts de l'article 8 sempre
que els danys no superen la quantia de 750 euros.
d) L’incompliment de les prohibicions a què es refereix l'article 9 de la present
ordenança, sempre que l'import calculat per a l'ajustament dels terrenys a les
obligacions contingudes en aquest article no superen la quantia de 750 euros.
e) L'incompliment de les prohibicions a què es refereix l'article 14.1.3., sempre
que els danys no superen la quantia de 750 euros.
f)

L'incompliment de les prohibicions a què es refereix l'article 15.1.3
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g) L'incompliment de les prohibicions a què es refereix l'article 18 de la present
ordenança, sempre que el cost calculat per a la reposició dels danys siga
inferior a 750 euros.
h) L'incompliment de les prohibicions a què es refereix l'article 17, sempre que
els danys no superen la quantia de 750 euros.

AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TEL. 965 78 01 00 – FAX: 965 78 99 86

20.1.5 . Es consideren infraccions greus:
a) Totes les conductes prohibides en els articles 4, 8, 9, 17 i 18 de la present
ordenança, sempre que la quantia valorada per a reposar els danys causats
siga superior a 1.500 euros.
b) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus en el termini d'un
any.

20.1.6 . Es consideren infraccions molt greus:
a) Totes les conductes prohibides en els articles 4, 8, 9, 17 i 18 de la present
ordenança quan la quantia per a la reparació dels danys ocasionats superen
els 3.000 euros.
b) Les prohibicions indicades en l'article 14 de la present ordenança, sense
perjudici de l'aplicació preferent del Reglament de circulació, en els casos que
les conductes siguen constitutives d'infracció d’aquest.
c) Les prohibicions que apareixen detallades en l'article 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3,
quant a les aigües residuals de vàters.
d) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini d'un
any.

ARTICLE 21
21.1. - SANCIONS.
21.1.1. Les multes que es poden imposar són les que determina la legislació
de règim local, en aplicació de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i unes altres
mesures per al desenvolupament del Govern local en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària i en matèria d'aigües, excepte
previsió legal distinta.
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21.1.2. Les infraccions de la present ordenança han de ser sancionades
d’acord amb l’escala següent:

AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TEL. 965 78 01 00 – FAX: 965 78 99 86

- Infraccions lleus: Són les descrites en l'article 20.1.4. de la present ordenança
i poden ser sancionades amb multa de fins a 750 euros.
- Infraccions greus: Són les descrites en l'article 20.1.5. de la present
ordenança i poden ser sancionades amb multa entre 751 i 1.500 euros
- Infraccions molt greus: Són les descrites en l'article 20.1.6. i poden ser
sancionades amb multa entre 1.501 i 3.000 euros.

ARTICLE 22
22.1. - PROCEDIMENT.
22.1.1. És el regulat pel Reial Decret 1398/93, de 4 d'agost, pel qual s'aprova
el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora,
tenint en compte que s’ha de procurar que l'òrgan instructor siga el regidor
responsable de l'àrea, el qual ha de tenir competència per a incoar els
expedients sancionadors tant per a faltes lleus com greus o molt greus.
22.1.2. La imposició de sancions s’ha de realitzar mitjançant la instrucció d'un
expedient sancionador conforme al previst en l'article 133 i següents de la Llei
de procediment administratiu.
22.1.3. La imposició de sancions segons la present ordenança no eximeix de
les responsabilitats civil o penal o d'obligacions d'un altre tipus amb unes altres
entitats.
22.1.4. La possible execució subsidiària per part de l'Ajuntament s'entén només
quan es dispose dels mitjans necessaris per a fer front a les tasques
ocasionades per la possible execució subsidiària. L'Ajuntament pot exigir el
dipòsit previ de la quantitat que els serveis tècnics municipals hagen fixat com a
valoració de les tasques que calga realitzar.
22.1.5. L'Ajuntament pot procedir a l'execució subsidiària quan ho considere
convenient, d'acord amb la regulació establerta en la Llei de procediment
administratiu.
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22.1.6. Quan la denúncia es referisca a fets que siguen competència del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció, s’ha de remetre immediatament a l'òrgan
judicial competent, i s’ha d’abstenir l'Ajuntament d'instruir procediment
sancionador mentre no haja recaigut resolució judicial referent a això.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s'haja publicat íntegrament el text en
el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini de quinze dies a
què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril.

DISPOSICIÓ FINAL - DEROGATÒRIA

Es deroguen totes les disposicions, del mateix rang o inferior que regulen les
matèries contingudes en aquesta ordenança, quan se n'oposen o en
contradiguen el contingut.

Dénia, a 18 d’abril de 2006

Aquesta Ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Plenari, en sessió
celebrada el dia 29 de desembre de 2005.
Va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província nº 108 de 13 de maig de
2006.

