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Ajuntament d'Oliva 
Aprovació definitiva de l'ordenança no fiscal reguladora del Medi Rural. 
 
 

EDICTE 
 
Com que no s'han presentat reclamacions durant el tràmit d'informació pública, ha esdevingut definitiu l'acord adoptat per 
l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny del 2002, sobre aprovació de l'ordenança no fiscal reguladora del 
Medi Rural, de l'acord provisional de la qual es va realitzar anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 175, de 25 
de juliol del 2002. 
 
En compliment d'allò preceptuat en l'article 196.2 del Reial Decret 2.568/1986, pel qual s'aprova el Reglament 
d'0rganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s'ordena la publicació del text integre de l'ordenança, 
que es del tenor literal següent: 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MEDI RURAL. 
 
Capítol 1.- Disposicions generals. 
 
Article 1.-Objecte. 
Es objecte de la present ordenança sobre el Medi Rural, l'articulada recopilació dels usos i costums que s'han practicat al 
terme municipal d'Oliva, pels propietaris de finques en sol rústic, per a adequar-les al marc social actual, sense perjudici 
de la normativa legal vigent, tal com es relaciona en la mateixa ordenança, sobre les distintes matèries. 
 
Article 2.- Vigència. 
1.- La present ordenança entrarà en vigor d'acord amb allò establert en l'article 70.2 de la Llei 7/1995, de 2 d'abril. 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i la seua vigència serà indefinida mentre no es derogue, se suspenga o s'anul·le. 
2.- El Consell Local Agrari, a la vista de les dades i resultats que subministre l'experiència en l'aplicació d'aquesta 
ordenança, proposarà al Ple de l'Ajuntament les reformes que convinga introduir- hi. 
3.- Qualsevol proposta de modificació, derogació o suspensió que afecte aquesta ordenança, requerirà l'informe previ del 
Consell Local Agrari. 
 
Capítol II.- Presumpció de tancament de finques. 
 
Article 3.- Presumpció de tancament de les finques rústiques. 
Tot propietari té dret a tancar les seues propietats, sense perjudici de les servituds constituides sobre aquelles, segons el 
costum que es recull en l'article 7 d'aquesta ordenança. Als efectes d'això, tota finca rústica del terme municipal es 
considerarà tancada i fitada encara que materialment no ho estiga. 
 
Article 4.- Prohibicions. 
1.- Sempre que no conste el consentiment o l'autorització del propietari, en les finques rústiques, els seus annexos i 
servituds, d'acord amb la presumpció establerta en l'article anterior i per persona distinta del seu propietari, titular o 
mandatari, queda prohibit el següent: 
a) Entrar a recollir rostolls, troncs, branques, branques per a empelts o palla. 
b) Entrar a recollir cítrics, hortalisses, llegums, verdures, fruites o qualsevol tipus de fruit, ja siguen caiguts o no, fins i tot 
després de recol·lectar les collites. 
c) Travessar finques alienes, qualsevol que siga el mètode que s'empre. 
d) La invasió de finques alienes per part de caps de bestiar solts, aixi com exercir el pasturatge en les mateixes. 
1.1.- Aquesta autorització podrà redactar-se davant el responsable de la Policia rural o els seus agents així com en els 
locals de l'Oficina Local Agrària, on es li facilitaria el corresponent imprés tipus. 
2.- El propietari que es considere afectat per alguna d'aquestes conductes o unes altres i que crega que li han reportat un 
mal o perjudici a la seua propietat, podrà comunicar aquests fets a l'Oficina Local Agrària que els traslladarà al Consell 
Local Agrari, el qual procedirà en la forma establerta en l'article següent, sense perjudici que aquell puga exercitar 
qualsevol altres accions que l'assistesquen en dret. 
 
Capítol III.- Comissió de valoració de danys. 
 
Article 5.- Comissió de valoració. 
1.- Formulada una reclamació o queixa per un propietari, es requerirà el presumpte responsable i els interessats perquè 
compareguen davant el Consell Local Agrari, que designarà una Comissió de Valoració, composta pel regidor 
d'Agricultura que actuarà com a president, dos membres del Consell, l'encarregat del Servei de Policia Rural i 
Mediambiental i el Tècnic Agrícola Municipal. 
L'actuació de la Comissió de Valoració tindrà el caràcter d'arbitratge entre les parts per a la resolució extrajudicial i 
equitativa del conflicte plantejat. 



2.- Admesa la mediació o arbitratge, per acord de les parts, el president de la Comissió de Valoració, prèvia audiència 
d'aquestes parts, ordenarà les actuacions necessàries per a la correcta instrucció del procediment, tant si han estat 
sol·licitades per alguna de les parts com si s'han realitzat d'ofici. L'audiència podrà realitzar-se verbalment o per escrit, 
segons decisió del president de la Comissió de Valoració, i en aquesta les parts podran presentar els documents i fer les 
al·legacions que consideren necessàries en defensa dels seus drets. En aquest tràmit d'audiència, el president de la 
Comissió de Valoració podrà intentar la conciliació de les parts, la qual, si s'aconsegueix, es recollirà en el laude arbitral. 
3.- Aquestes actuacions d'instrucció hauran d'estar finalitzades en el termini màxim de tres mesos des del dia d'admissió 
del tràmit. 
Aquest termini podrà ser ampliat dins un màxim de tres mesos mes, sempre que la complexitat del procediment o 
l'acumulació d'expedients ho aconsellen o ho facen necessari. 
4.- El procediment arbitral finalitzarà per resolució de la Comissió de Valoració, que tindrà caràcter de laude arbitral, 
segons allò previst en la Llei 36/1988, de 5 de desembre, o per altres causes previstos en la normativa sobre procediment 
administratiu. El laude l'haurà d'emetre la Comissió de Valoració en el termini d'un mes prorrogable per un mes més, des 
de la data de finalització de la fase d'instrucció del procediment. Es requerirà un quòrum per al laude del vot majoritari 
dels membres presents de la Comissió de Valoració. 
5.- El laude s'haurà de dictar per escrit i contindrà, almenys, les següents especificacions: 
- Lloc i data en què es dicte. 
- Identificació dels membres que actuen de la Comissió de Valoració i de les parts. 
- Objecte de la mediació o arbitratge. 
- Relació de les al·legacions formulades per les parts, així com, si s'escau, de les proves practicades. 
- Resolució adoptada sobre cadascun dels punts controvertits. 
- Termini per al compliment d'allò acordat. 
- Vot de la majoria i, si s'escau, vot o vots dissidents. 
- Signatura dels membres de la Comissió de Valoració i de les parts i interessats. 
6.- Emés el laude per la Comissió de Valoració, es notificarà als interessats i es remetrà al Consell Local Agrari, a l'efecte 
de realització de la tasca de control prevista en el punt 2. 
7.- No podran ser objecte d'arbitratge les qüestions expressades en l'article 2.1 .b) de la Llei 36/1988, de 5 de desembre. 
 
Capítol IV.- Servei de Policia rural i mediambiental. 
 
Article 6.- Funcions del Servei de Policia Rural i Mediambiental. 
El Servei de Policia Rural i Mediambiental tindrà les següents funcions: 
1.- Vetllar pel compliment de les disposicions que dicte la Comunitat Europea, l'Estat, la Comunitat Autònoma i 
l'Ajuntament, relatius a la conservació i millora de la naturalesa, el medi ambient, els recursos hidràulics, la riquesa 
agrícola, cinegètica, piscícola, apícola, forestal i de qualsevol altra índole, relacionades amb temes rurals i 
mediambientals. 
2.- Garantir el compliment de les ordenances, reglaments i bans de l'Ajuntament, en l'àmbit de la seua actuació. 
3.- Col·laborar en el seguiment de conreus, plagues, factors climatològics adversos i circumstàncies similars, tant per a 
l'agricultura com per a la ramaderia, per a poder aportar informació, dades i estadístiques a les distintes administracions o 
entitats competents. 
4.- Vigilància dels aprofitaments de tot tipus concedits per l'Ajuntament sobre parcel·les situades dintre del terme 
municipal, qualsevol que siga la seua finalitat, com ara mines, pedreres, graveres, pastures, llenya i similars, amb especial 
control i vigilància a aquests últims. 
5.- La vigilància permanent de les activitats industrials, legalitzades o no, situades en sòl no urbanitzable o rústic, pel que 
fa a la repercussió dels seus processos productius sobre el medi ambient i els recursos naturals. 
6.- Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan se'ls requeresca per a això. 
7.- Col·laborar amb altres departaments i serveis municipals en la pràctica de notificacions o realització d'inspeccions 
puntuals relacionades amb el medi rural. 
8.- Emetre els informes que li requeresquen els òrgans i les autoritats municipals. 
9.- Denunciar les infraccions a la legislació de caça, de epizoòties i apicultura. 
10.- La vigilància i observança del respecte i conservació de les àrees o zones rurals que meresquen, en la forma que 
legalment siga procedent, una especial protecció i defensa de les seues condicions mediambientals i de totes les espècies i 
classes de flora i fauna existents al terme municipal. 
11.- La vigilància i adopció de mesures de prevenció de la comissió de delictes sobre la xarxa de comunicacions rurals 
(pistes, camins, veredes, ponts, guals, etc.) tant públics com privats, dels desnivells naturals (com canyades, barrancs, 
rambles, etc.) així com les propietats i béns i protecció de les persones en l'àmbit rural del terme municipal. 
12.- La vigilància del compliment del Pla Local de Cremes i protecció del medi forestal per evitar incendis. 
13.- Vigilància del compliment i observança de la normativa estatal, autonòmica i local vigent en matèria de les distintes 
formes de contaminació mediambiental. 
14.- Col·laboració en les missions i funcions especifiques que se'ls encomanen a través del Pla Municipal de Protecció 
Civil, com a membres del cos de la Policia Local. 
15.- Col·laboració amb els serveis municipals d'Urbanisme en la protecció de la legalitat urbanística i constructiva en el 
medi rural. 
 16.- Aquells altres que, en l'àmbit de l'especialitat descrita, els encomane l'Ajuntament, així com allò disposat en matèria 
de policia. 
 
 
 



Capítol V.- De les distàncies i separacions en el tancament de finques i altres construccions 
 
Article 7.- Distàncies i separacions en el tancament de finques rústiques. 
1.- Per respectar el costum tradicional referent a obres, plantacions de bardisses, tanques, voltes de filferro o tanques per al 
tancament de finques rústiques de manera que no es perjudique els confrontants i sempre respectant les possibles servituds 
que pogueren existir, es respectaran les següents regles: Tancaments no permanents: 
a) Tancament amb filferros i teles transparents.- En cas de no posar-se d'acord els amos de les finques confrontants per al 
tancament amb filferros o tela, podrà fer-lo cadascun d'ells dintre de la seua propietat, respectant la fita mitgera en tota la 
seua longitud. Qualsevol dels veïns confrontants podrà sol·licitar la presència d'una tercera persona de bona fe, la qual serà 
designada per la Comissió de Camins, o en defecte d'això, pel Consell Local Agrari, que alçarà una acta o escrit succint 
sobre allò acordat i ho confirmarà amb la seua signatura, juntament amb la dels veïns, i l'acord es registrarà en l'Oficina 
Local Agrària. 
b) Tancaments amb closos morts, secs o canyes.- En cas de no posar-se d'acord els amos de les finques confrontants per al 
tancament amb closos morts, secs o canyes, podrà fer-lo cadascun d'ells dintre de la seua propietat tot procedint en la 
forma assenyalada en l'apartat a) anterior. L'altura màxima del dos mort, sec o canyes serà de 14 pams. 
Tancaments permanents i altres obres o instal·lacions: 
a) Tancaments amb bardisses.- En cas de no posar-se d'acord els amos de les finques confrontants per al tancament amb 
bardisses, podrà fer-lo cadascun d'ells plantant-lo dintre de la seua propietat, separant-se 4 pams del límit de divisió. 
L'altura màxima de la bardissa serà de 14 pams, mes allò que cresca durant l'any. 
El propietari de la bardissa estarà obligat a retallar-la anualment en l'època adequada i oportuna, segons el costum, per a 
mantenir la seua altura reglamentària i que les branques i arrels no perjudiquen els predis o camins confrontants. 
b) Tot propietari podrà tancar o voltar les seues heretats per mitjà de tanca, conformement a aquestes condicions: 
- L'altura de les tanques amb perfil metàl·lic no podrà ser, en general, superior a 14 pams. La base-obra tindrà una altura 
màxima d'un terç del total de la tanca. 
- Si es tracta de tancar una heretat amb murs, aquests no hauran de sobrepassar, en general, els 14 pams d'altura. En el cas 
que l'esmentada heretat tinga límit amb un camí, l'altura del mur que hi recaiga estarà marcada pels serveis tècnics 
municipals, els quals ho faran sobre la base de l'amplària del camí en el tram concret de l'obra, i no podrà sobrepassar en 
cap cas l'altura de 14 pams. 
- En les finques que facen cantonada a dos camins rurals o que fiten amb camins que tinguen girs pronunciats o bruscs, 
caldrà, per a permetre la visibilitat i la seguretat del trànsit, que els tancaments formen xamfrà suficient que no entorpesca 
la lliure circulació. 
- Els hivernacles que es construesquen o munten en les finques rústiques se separaran com a mínim 4 pams de la fita 
mitgera. Si l'esmentat hivernacle superara els 14 pams d'altura, se separarà com a mínim 18 pams de la fita mitgera. 
- Les basses de reg se separaran 4 pams del centre de la fita mitgera. S'haurà de demanar llicència d'obres per a la seua 
construcció i haurà de ser tapat si està a la vora d'un camí i sempre que la parcel·la no estia materialment fitada, tancada o 
barrada. 
- Les grans basses de reg, els cremadors, casetes d'eines, casetes de reg per degoteig, etc. se separaran del camí o dels 
predis confrontants, en les distàncies que estiguen previstes a cada moment en les Normes Urbanístiques de l'Ajuntament, 
sense perjudici de la sol·licitud de la llicència urbanística. 
 2.- Per a executar qualsevol tipus de tancament dels assenyalats com no permanents i quan es pretenga col·locar piquetes i 
tela metàl·lica, caldrà la prèvia llicència municipal. Igualment se sol·licitarà prèviament llicència municipal si el 
tancament confronta o fita amb camins públics. 
3.- Per a executar qualsevol tipus de tancament dels assenyalats com permanents (excepte el de bardissa) així com 
l'execució de les obres o instal·lacions que es relacionen en l'apartat de tancaments "permanents i altres obres o 
instal·lacions", caldrà la llicència municipal prèvia. 
4.- Caldrà informe previ de la policia rural per a la determinació de tancats que fiten o confronten amb camins per raons 
de seguretat vial i de trànsit. 
 
Capítol VI.- De les servituds. 
 
Article 8.- Servitud de pas de cavalleries o senda. 
Quan s'haja constituït una servitud de pas de cavalleries o senda, i tret que en el títol no es dispose o resulte una altra cosa 
i segons usos i costums tradicionals, es presumirà que aquesta té una amplària de 4 pams. En cadascun dels dos costats 
d'aquesta senda hi haurà un terreny lliure d'obstacles de 2'5 pams d'amplària per a permetre el vol de la càrrega de les 
cavalleries i eines del camp. 
No obstant això anterior, i en atenció a la realitat del medi rural actual on pràcticament ja no existeixen els carros 
agrícoles, aquestes servituds o sendes s'haurien de constituir -sempre amb acord entre les parts- amb una amplària 
equivalent a un camí de tercera categoria. 
Capítol VII.- De les transformacions. 
Article 9.- Necessitat de la llicència municipal prèvia. Classes. 
1.- Per a realitzar qualsevol tipus de transformació en la finca que exigesca moviments de terres, es requerirà llicència 
municipal prèvia, juntament amb informe del Tècnic Agrícola Municipal. 
2.- Els moviments de terres, a aquests efectes, queden classificats de la següent forma: 
-Tipus A: Entre dues parcel·les. 
-Tipus B: Entre una parcel·la i un camí. 
Article 10.-Tipus A 



Si la transformació es realitza entre dues parcel·les contínues i el resultat d'aquestes produeix un enfonsament o elevació 
del predi transformat, aquest deixarà el corresponent talús a partir del nivell que tinga el predi que no ha estat transformat, 
sempre que no hi haja cap mur; i si existeix, a partir d'aquest últim. 
Article 11.-Tipus B 
Serà d'aplicació allò disposat en l'article anterior, tenint en compte a més a més: 
- Que si el predi transformat pateix un enfonsament, no es podran realitzar murs que sobrepassen el nivell del camí que 
puguen impedir el pas de les aigües naturals, però s'haurà de barrar protegint el camí del desnivell ocasionat, tot deixant el 
pas lliure per a aquestes aigües. 
-Que si el predi transformat pateix una elevació, haurà de disposar dels suficients alleujadors perquè les aigües naturals no 
es queden estancades en el camí afectat. 
 
Article 12.- Talussos. 
1.- Serà considerat com talús la hipotenusa formada per un triangle equilàter d'angle recte, resultant de prendre com 
costats la mateixa distància que hi haguera de desnivell en produir-se l'enfonsament o l'elevació del predi. 
2.- El talús sempre es realitzarà dintre del predi que efectue la transformació. 
3.- Es prendran les mesures necessàries perquè el talús perdure i no s'erosione, i el predi no transformat podrà reclamar la 
seua restitució si aquest deixa de complir totalment o parcialment la seua funció. 
4.- Un talús podrà ser eliminat sempre que se substituesca per un mur de formigó de solidesa suficient, les característiques 
del qual vindran determinades en la preceptiva llicència municipal. 
 
Capítol VIII.- De les plantacions d'arbres. 
 
Article 13.- Desenvolupament del Codi Civil. Unitat de mesura. 
1.- A l'empara d'allò establert en l'article 591 i concordants del Codi Civil, es regulen en aquest capítol les distàncies de 
separació per a la plantació d'arbres entre finques confrontants i camins públics. 
2.- La unitat de mesura que s'estableix per a la determinació de les plantacions d'arbres es el pam equivalent a 22'65 
centímetres. 
 
Article 14.- Distàncies de separació. 
1.- La distància de separació dels arbres que es planten prop de les parcel·les confrontants o d'un camí o pista seran les 
següents: 
1.1.- 18 pams per al garrofer, xirimoier, pollancre, eucaliptos, figuera, noguera, olivera, om, palmera, pi i plàtan ombra o 
altres arbres de gran port. 
1.1.1.- Si es tracta de plantació de masses forestals, es guardarà una distància mínima de 22 pams. 
1.2.-14 pams per a l'albercoc, atzeroler, ametller, cirerer, prunera, magraner, caquier, llimera, llorer, arborser, mandariner, 
pomer, presseguer, codonyer, morera, tarongers, nespler, nesprer i perera o altres arbres de port mitjà. 
1.3.- 4 pams per a la vinya, rosers i arbustos de xicotet port. 
2.- No obstant això anterior, en el moment de procedir a la plantació d'arbres de gran desenvolupament, s'haurà de posseir 
el vistiplau del Servei de Policia Rural, el qual podrà proposar, a la vista de les especials circumstàncies que es pogueren 
presentar en la  plantació a realitzar, efectuar-se aquesta a major distància de la descrita. 
 
Article 15.- Tallat de branques i arrels i arrencada d'arbres. 
1.- Tot propietari té dret a demanar que s'arranquen els arbres que des d'ara es planten o nasquen a menor distància de la 
seua finca que la preceptuada en l'article anterior. 
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 si s'estenen sobre la seua propietat, tot i que s'hagueren guardat les distàncies assenyalades. 
2.1.- En cas que les branques s'estenguen sobre finques o camins de titularitat municipal, es requerirà per l'Ajuntament a 
l'amo de la finca on estiguen plantats perquè les talle. En el cas que no talle aquestes branques, ho faran els serveis 
municipals i es girarà a aquest amo l'import del servei realitzat. 
3.- Si són les arrels dels arbres veïns les que s'estenen en sòl d'un altre, l'amo del sòl on s'introduesquen podrà tallar-les per 
si mateix dintre de la seua finca, tot i que s'hagen guardat les distàncies assenyalades 
 
Capítol IX. Activitats apícoles. 
 
Article 16. Normes reguladores. 
1.- Les explotacions apícoles al terme municipal es regiran per allò disposat en els Decrets 12/1987, de 2 de febrer; 
49/1994, de 7 de març, i 29/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regulen les activitats apícoles a la 
Comunitat Valenciana. 
2.- El titular o propietari dels rusos que es pretenguen instal·lar haurà d'estar inscrit en el Registre d'Explotacions Apícoles 
de la Comunitat Valenciana, i serà responsable aquest titular o propietari de la correcta identificació dels rusos. Igualment, 
haurà d'estar en possessió de la Cartilla Ramadera corresponent, d'acord amb la Llei d'Epizoòties de 20/12/1952 i el 
Reglament que la desenvolupa de 04/02/1955. 
3.- Els titulars o propietaris d'explotacions apícoles que desitgen instal·lar ruscs en terrenys que no siguen de la seua 
propietat hauran de disposar del permís escrit del propietari d'aquestes terres. 
4.- L'0ficina Local Agrària durà un registre d'explotacions apícoles on quedaran reflectides tots les dades corresponents al 
titular i als ruscs, per la qual cosa caldrà informar la Policia rural de manera prèvia a la seua col·locació. 
 
 



Article 17. Distàncies de col·locació. 
1.- La ubicació de qualsevol buc respectarà, pel que fa a un altre legalment establert amb anterioritat, les distàncies 
mínimes que es recullen en tot moment en la normativa autonòmica reguladora de la matèria. 
 
Capítol X.- Del dipòsit de materials. Estacionament de vehicles, abocaments i focs. 
 
Article 18.- Dipòsit de materials en camins rurals. 
1.- Amb caràcter general, queda prohibit dipositar en pistes o camins rurals qualsevol tipus d'obstacle que impedesca o 
minore el lliure trànsit de persones, animals de càrrega o vehicles. Excepcionalment i sempre que siga impossible 
dipositar fem, sorra, terra, etc., a l'interior de la pròpia finca, es podrà fer al camí pel temps indispensable perquè puga 
transportar-se a l'interior, tot senyalitzant degudament l'obstacle i estant present una persona que puga advertir d'aquest als 
transeünts o vehicles. El camí haurà de quedar net de materials o residus en finalitzar aquesta operació. 
 2.- En el cas de dipòsit de materials d'obres menors, es procedirà d'igual forma que en l'apartat anterior. Si es tracta 
d'obres majors no es podran ocupar camins i s'haurà d'habilitar, prèviament, espai suficient a l'interior de la finca pròpia 
per a dipositar tot allò que caiga per a l'obra a realitzar. 
 
Article 19.- Estacionament de vehicles en camins. 
1.- Amb caràcter general, queda prohibit estacionar vehicles en les pistes o camins rurals que impedesquen o minoren la 
lliure circulació de persones, animals de càrrega o vehicles. 
2.- Els vehicles estacionats en pistes o camins rurals del terme municipal per a la càrrega de productes de l'horta o 
descàrrega dels corresponents embalatges, no entorpiran el trànsit rodat i deixaran espai suficient per al pas d'altres 
vehicles, animals de càrrega, etc., i hauran d'observar a aquest efecte les normes del Codi de la Circulació, especialment 
pel que fa a la senyalització. 
3.- El Consell Local Agrari fomentarà la creació i establiment d'aparcaments per a vehicles a l'interior de les finques 
rústiques, i podrà facilitar-se l'aportació de vehicles municipals, tant per al transport de llast com per al seu repartiment, 
sense perjudici d'altres formules que es puguen arbitrar de conformitat amb el propietari sol·licitant. 
4.- En la creació d'un nou camí, a mes de tenir en compte el radi de gir al final d'aquest i d'acord amb l'apartat anterior, es 
fomentarà pel Consell Local Agrari que s'establesquen aparcaments dintre de les parcel·les. Igualment, d'acord amb la 
seua longitud, es fomentarà la construcció de zones de doble amplitud que faciliten l'encreuament de vehicles agrícoles de 
major envergadura. 
 
Article 20.- Prohibició d'abocaments. 
1.- Queda prohibit llançar als llits públics o privats, rierols, rius, barrancs, camins, cunetes, séquies, desguassos i similars, 
objectes com ara llenya, canyes, brosses, pedres, envasos, plàstics, enderrocs, deixalles, escombraries i, en general, 
qualsevol altre que puga impedir el pas de les aigües o siga susceptible de degradar el medi ambient. 
2.- Així mateix, queda prohibit llançar escombraries industrials o domèstiques, enderrocs, deixalles o qualsevol altre tipus 
de residus sòlids o líquids a tot el terme municipal. 
3.- Els envasos de productes tòxics s'hauran de dipositar en els contenidors específics situats a l'Ecoparc Municipal. 
 
Article 21.- Focs en la pròpia finca. 
Per a la realització de focs o cremes de rostolls en la pròpia finca, s'aplicarà allò disposat en el Pla Local de Cremes durant 
la seua vigència i, en defecte d'això, la legislació aplicable, en particular la relativa a incendis forestals. En qualsevol cas, 
s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries per a evitar la propagació del foc a altres finques confrontants. 
 
Capítol XI.- De les aigües de reg. 
 
Article 22.- Responsabilitat del curs de les aigües de reg. 
Excepte prova en contrari i sempre que no es contravinga la Llei 29/1985, de 5 d'agost, d'Aigües, ni Estatuts i Ordenances 
de Comunitats de Regants legalment constituïdes, es consideraran responsables del curs de les aigües de reg i del mal que 
puguen produir: 
a) Des del lloc de captació de l'aigua i fins la seua entrada a la finca on vaja destinada, seran responsables del seu curs: les 
comunitats de regants, els pous, les societats agràries de transformació o qualsevol altra persona jurídica o física que siga 
ama o titular de la seua concessió. 
b) A partir de l'entrada de l'aigua en la pròpia finca rústica, serà responsabilitat de l'amo d'aquesta finca el curs de l'aigua, 
durant tot el temps que es necessite per al reg de la finca segons el costum de bon llaurador i fins al moment del tall una 
vegada efectuat el reg del predi. 
 
Article 23.- Responsabilitat de les canalitzacions. 
Excepte prova en contrari i sempre que no es contravinga la Llei 29/1985, de 5 d'agost, d'Aigües, ni Estatuts i Ordenances 
de Comunitats de Regants legalment constituïdes, es consideraran responsables de les canalitzacions i del seu estat de 
conservació: 
a) Les comunitats de regants, els pous, les societats agràries de transformació o qualsevol altra persona jurídica o física 
que siga titular de les canalitzacions. 
b) Les persones que siguen titulars d'una canalització. 
 
 
 
 



Article 24.- Prohibició de vessament d'aigües a camins. 
1.- Queden prohibits els desguassos, alleujadors, canalitzacions o altres construccions per les quals l'aigua de reg o les 
aigües pluvials vessen sobre camins, pistes o carreteres, així com qualsevol actuació, fins i tot per mera negligència, que 
cause aquests mateixos efectes. 
2.- Queda terminantment prohibit el vessament d'aigües a les carreteres, camins o pistes rurals, així com a finques d'altres 
propietaris. La seua inobservança serà motiu d'actuació d'ofici del Consell Local Agrari, segons s'indica en l'article 5.2 de 
la present ordenança, sense perjudici que vaja a la jurisdicció civil qui es considere lesionat en els seus drets a causa del 
vessament. 
3.- No es podrà captar aigua dels diferents canals de reg, "valls", séquies, etc., per a la polvorització amb insecticides, si 
no es fa amb bomba que estiga tècnicament preparada perquè l'aigua del tanc on va destinada no revertesca al canal de 
reg, "vall", séquia, etc. 
 
Capítol XII.- Dels camins municipals. 
 
Article 25.- Concepte. 
Son carreteres, camins i pistes rurals tots aquells de domini públic municipal i d'ús públic, susceptibles de trànsit rodat, 
que discórreguen pel terme municipal. 
 
Article 26.- Classificació dels camins. Amplàries. 
1.- Els camins existents al terme municipal es classificaran en les següents categories, sense perjudici de les 
determinacions que a aquests efectes puguen establir-se en els plans d'ordenació urbana: 
a) Primera Categoria: Amplària mínima de 6 metres. 
b) Segona Categoria: Amplària mínima de 5 metres. 
e) Tercera Categoria: Amplària mínima de 4 metres. 
2.- Els camins que donen entrada a parcel·les i que no tinguen eixida, hauran de tenir com regla general, i mentre el 
plantejament urbanístic no dispose una altra cosa, una amplària mínima de quatre metres, i hauran de tenir al final d'aquest 
un girador. 
3.- Pel que fa a edificacions o tancaments que es produesquen en els límits de carreteres o pistes asfaltades, s'aplicarà allò 
establert en la Llei 6/1991, de 27 de mare, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, i disposicions complementàries i 
concordants. 
 
Capítol XIII.- De l'aprofitament de pastures, herbes i rostollades. 
 
Article 27.- Normes reguladores. Període. 
1.- L'aprofitament de pastures, herbes i rostollades en el terme municipal, es regirà pel Decret 1256/1968, de 6 de juny, 
que aprova el Reglament de Pastures, Herbes i Rostollades, i per aquelles disposicions que dicte la Generalitat Valenciana 
i per les ordenances municipals. 
2.- El temps d'aprofitament de les pastures s'entendrà com el que transcorre des de la recol·lecció de la collita fins a la 
producció de la pròxima. 
3.- Els aprofitaments podran efectuar-los aquells que estiguen classificats com ramaders, degudament legalitzats i 
autoritzats i que tinguen ramal igualment declarat, legalitzat i controlat. 
 
Article 28.- Prohibicions. 
1.- Queda prohibida la invasió de tota finca o terreny del qual no es tinga el permís per escrit del seu amo per a tal fi, així 
com traure a pasturar qualsevol cap de bestiar solt o bestiar que no estiga autoritzats a tal fi. 
2.- Excepte prova en contrari, es presumeix responsable dels danys que puguen ocasionar els caps de bestiar solts o ramat, 
el ramader o el seu propietari. 
3.- Els responsables dels ramats hauran de tenir especial cura per tal que el bestiar no produesca cap tipus de dany en les 
finques particulars, camins i béns en general. 
 
Capítol XIV.- Infraccions i sancions. 
 
Article 29.- Tipificació d'infraccions administratives. 
1.- L'incompliment, encara que siga per simple inobservança, d'allò que es preceptua en la present ordenança podrà donar 
lloc a l'obertura d'un expedient sancionador, i podrà arribar, en determinats casos i circumstàncies, a constituir infracció 
administrativa. 
Aquest expedient sancionador podrà ser iniciat, a mes d'allò que preceptua el paràgraf anterior, d'ofici o a instància de part 
o interessat, per la materialització, comissió, execució i, en general, per portar a terme o efecte: fets, conductos, 
actuacions, etc., impròpies de costum de bon llaurador. 
Aquests fets, conductes, actuacions, etc., impropis de costum de bon llaurador, podran donar lloc a tres tipus d'infraccions 
administratives: lleus, greus i molt greus. 
a) Lleus.- Podrà donar lloc a una infracció lleu la simple inobservança de les ordenances (si no existeix dol en aquesta); 
quan els fets, conductes, actuacions, etc., ho siguen per causa no imputable de forma dolosa a qui les va realitzar, va 
promoure o va consentir o per ignorància manifesta, reconeguda i constatada. 
b) Greus.- Quan les reflectides com lleus s'hagen realitzat de forma dolosa, perjudicant o danyant interessos, béns o drets. 
c) Molt greus.- Quan les actuacions descrites com greus s'hagen realitzat amb manifesta mala fe, de forma dolosa, 
pressuposant que amb aquestes actuacions es perjudicaran o danyaran greument interessos, béns o drets. Seran considerats 
també molt greus, quan el mal ocasional s'avalue econòmicament en més de 3.000 euros. 



2.- La responsabilitat administrativa derivada del procediment sancionador serà compatible amb l'exigència a l'infractor de 
la reposició de la situació alterada per aquest al seu estat original, així com la indemnització dels danys i perjudicis 
causats, que seran taxats per la Comissió de Valoració constituïda al si del Consell Local Agrari i aprovats per l'òrgan 
competent per a sancionar, cas en el qual caldrà comunicar-ho a l'infractor per a la seua satisfacció en el termini que es 
determine a l'efecte, tal com es reflecteix en l'article 5 d'aquesta ordenança i, si no es fa així, queda oberta la via judicial 
corresponent. 
 
Article 30.- Sancions. 
1.- Les sancions a imposar, d'acord amb la Disposició Addicional Única de la Llei 11/99, de 21 d'abril, que estableix la 
quantia màxima de sancions per infracció d'ordenances, seran les següents: 
a) Sancions lleus: de 6,01 euros, mínima, a 60,10 euros, màxima. 
b) Sancions greus: de 60,10 euros, mínima, a 180,30 euros, màxima. 
c) Sancions molt greus: de 180.30 euros, mínima, a 450,76 euros, màxima. 
2.- Quan el Consell Local Agrari actue en funcions d'arbitratge entre les parts que mantinguen un conflicte privat, 
determinarà la forma en què ha de quedar reparat el dany causat, i aquesta resolució serà obligatòria per a les parts en els 
termes establerts pel Codi Civil i la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d'Arbitratge. 
3.- Serà òrgan competent per a imposar la sanció derivada del procediment instruït a aquest efecte l'alcalde, sense 
perjudici de la possibilitat de delegació d'aquesta competència d'acord amb la normativa vigent en matèria de Règim 
Local. 
4.- En tot cas, la quantia de la multa que s'impose s'haurà d'ingressar en la Tresoreria Municipal, en els terminis que s'hi 
s'assenyalen, i no es podrà pagar als agents de l'autoritat denunciants ni s'aplicarà cap descompte pel seu pagament 
immediat. 
 
Article 31.- Procediment. 
1.- Serà el regulat en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, tenint en compte que es procurarà que l'òrgan instructor siga 
el regidor responsable de l'àrea (encara que podrà ser-ho un altre regidor o funcionari) i que dintre del període de prova, i 
en cas que n'hi haja, s'inclourà la taxació dels danys i perjudicis per part de la Comissió de Valoració constituïda al si del 
Consell Local Agrari. 
2.- Quan la denuncia es referesca a fets que siguen competència del Jutjat, es remetrà immediatament a l'òrgan judicial 
competent, i l'Ajuntament s'abstindrà d'instruir procediment sancionador mentre no recaiga resolució judicial referent a 
això. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència als interessats l'Ordenança Municipal No Fiscal Reguladora del Medi 
Rural, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes i en un diari dels de major 
difusió de la província, per un termini de 30 dies hàbils, per tal que es puga examinar l'expedient i, si s'escau, presentar les 
reclamacions i els suggeriments que s'estimen convenients. 
 
Tercer.- Que es done compte a l'Ajuntament Ple de les reclamacions i els suggeriments que es formulen per tal de 
resoldre'ls. En cas que no se'n presente cap, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat automàticament a definitiu. 
 
Quart.- Que el text íntegre de l'ordenança definitivament aprovada o, si s'escau, provisionalment, siga elevat 
automàticament a definitiu i es publique en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Oliva, nou de setembre del dos mil dos.—L'alcalde, signatura il·legible. 
 


