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DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
És objecte de la present ordenança la regularització dels usos i costums que, dins de 
l’àmbit rural, es vénen practicant en el terme municipal de Corbera, adequant-los al 
marc social actual. Tot això, sense perjudici de les funcions de cooperació, 
col·laboracions i informacions recíproques que deuen presidir les relacions entre 
ajuntaments i administracions amb competència sectorial en les matèries a què 
al·ludeix aquesta, respecte a allò previngut en l’article 56 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 
en l’art 4 de la Llei 30/92, o norma que la substituïsca o modifique. 
 
Article 2. Vigència  
 

1.- La present ordenança entrarà en vigor respecte a allò establert en l’article 70.2 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, sent 
d’aplicació en tant no siga derrogada, suspesa o anul·lada.  

2.- El Consell Agrari Municipal, en vista de les dades i resultats que subministre 
l’experiència en l’aplicació d’aquesta ordenança, proposarà al Ple de 
l’Ajuntament quantes reformes conveninguen introduir en la mateixa.  

3.- Qualsevol proposta de modificació, derogació o suspensió que afecta a aquesta 
ordenança,  es notificarà prèviament al Consell Agrari Municipal.  

 
Article 3. Presumpció de tancament de finques rústiques  
 
A efectes de l’aplicació d’aquesta ordenança i sempre que no conste la tolerància o 
consentiment del propietari, siga expressa o tàcita, tota finca rústica del terme 
municipal es considerarà tancada i acotada encara que materialment no ho estiga, de 
conformitat amb allò establert en el Codi Civil.  
 
Article 4. Prohibicions  

 
1.- A efectes de l’aplicació d’aquesta ordenança i sempre que no conste la tolerància o 
consentiment del propietari per escrit mitjançant autorització registrada per Registre 
d’entrada de l’Ajuntament, en què figure nombre, domicili, telèfon i fotocopia de DNI del 
propietari i de la persona autoritzada, queda prohibit en les finques rústiques, els seus 
annexos i servitud, d’acord amb la presumpció establerta en l’article anterior, el 
següent:  

a) Entrar a recollir rostolls, branques, troncs o palles.  
b) Entrar a recollir cítrics, hortalisses, llegums, verdures, fruites o qualsevol tipus de 

fruits, ja siguen caiguts o no, branques per empelts o qualsevol altre fruit, fins i 
tot després d’alçar les collites.  

c) Travessar finques alienes qualsevol que siga el mètode que s’utilitze.  
d) Produir danys per regar en finques o camins a causa dels sorregaments.  
e) Caçar, fins que no s’alcen les collites.  
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2.- El propietari que es considere afectat per alguna d’aquestes conductes o altres que 
estime que li hagen reportat dany o perjudici a la seua propietat, podrà denunciar els 
fets procedint en la forma establerta en la present ordenança, sense perjudici que 
aquell puga exercir qualsevol altra acció que l’assistisquen en dret.  
 
Article 5. Comissió de Valoració i Tribunal Jurat 
 
Dins del Consell Agrari Municipal es crearà una Comissió de Valoració, sent àrbitre 
amb subjecció a allò previst en la Llei 36/88, d’arbitratge de 5 de desembre, o norma 
que la substituïsca o modifique. i per resoldre les disputes i controvèrsies. En cas 
d’intervenir per a l’acord entre els contendents, se seguirà la tramitació que s’expressa 
a continuació:  
 

1.- Formulada una denúncia pel propietari davant l’Ajuntament o el Consell Agrari 
Municipal, es requerirà al presumpte infractor perquè comparega davant la 
Comissió de Valoració, composada per membres del Consell, que procediran a 
determinar els danys i la seua valoració, respecte a l’ús i costum de bon 
llaurador, i s’alçarà acta, en què es faran constar:  

- Dia, mes, any i lloc de la valoració. 
- Persones que intervenen.  
- Danys, perjudicis i sostraccions ocasionades. 
- Criteris de valoració.  
- Quantificació dels danys ocasionats.  
- Signatura de les persones que intervenen donant fe de l’acte.  

 
2.- L’actuació del Consell Agrari Municipal en aquests actes tindrà el caràcter 

d’arbitratge entre les parts per a la resolució extrajudicial i equitativa del conflicte 
plantejat.  

 
3.- Si els fets revestiren tals caràcters que pogueren ser considerats com delictes o 

faltes, es remetrà la part oportuna al Jutjat d’Instrucció competent.  
 
CAPÍTOL I. Servei de guarderia o vigilància rural 
 
Article 6. Funcions del servei de guarderia o vigilància rural. Figura del Guarda 
Rural 
 
Apartat 1. Són funcions del servei de guarderia o vigilància rural, les següents:  
 

1.- Vetllar 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.  

2.- Garantir el compliment de les ordenances, reglaments i bans de l’Ajuntament, en 
l’àmbit de la seua actuació.  
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3.- La vigilància i protecció del patrimoni municipal en allò que es refereix a les 
parcel·les situades en sòl urbanitzable o rústic, els espais públics rurals, així com 
la delimitació i demarcació del terme municipal per la seua íntegra conservació.  

4.- Protecció de l’hàbitat rural i de les espècies i classes de flora i fauna existents en 
el terme municipal, amb especial atenció a aquelles que es troben en perill 
d’extinció.  

5.- 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 puguen tenir incidència.  

6.- 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 components.  

7.- Vigilància i cura de la xarxa de comunicacions rurals (pistes, camins, senderes, 
ponts, guals, etc.) dels nivells naturals (canyades, barrancs, rambles, etc.), i de 
les aigües incontrolades que puguen afectar a la seua integritat, així com, vigilar 
els abocaments incontrolats, tant sòlids com líquids que molesten i danyen el 
camp i bestiar.  

8.- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per això. 
9.- 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 o altres instruments d’ordenació i protecció.  

10.- Col·laborar amb altres departaments i serveis municipals en la pràctica de 
notificacions o realització d’inspeccions puntuals relacionades amb el medi rural. 
Emetre els informes que siguen requerits pels òrgans i les autoritats municipals.  

11.- Comunicar a l’autoritat les infraccions de caça, epizoòties i apicultura.  
12.- Les anteriors funcions si impliquen exercici d’autoritat, es duran a terme per 

membres de la  Policia Local, sense perjudici de la col·laboració que a aquests 
puga prestar el personal de vigilància i custòdia a què fa menció l’art 16 de la 
Llei de Funció Pública Valenciana, o norma que la substituïsca o modifique. 

13.- Totes aquelles relacionades amb el lloc de treball dins l’àmbit rural, que es 
recomanen pels òrgans i autoritats municipals.  

 
Apartat 2. Figura del Guarda Rural. 
 
Es procedirà a la selecció d’una persona per part del Ajuntament de Corbera, 
mitjançant els processos previstos per llei, per desenvolupar les funcions mencionades 
en el punt anterior, actuant com a Guarda Rural. 
 
La relació laboral que unirà l’Ajuntament de Corbera serà de naturalesa laboral, segons 
la Llei de la Comunitat Autònoma de València, 10/2010, de 9 de juliol d’ordenació i 
gestió de la Funció Pública. o norma que la substituïsca o modifique. 
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CAPÍTOL II. De les distàncies i obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, així com tancaments de finques 
 
Article 7. Llicències  
 
1.- Per a executar qualsevol tipus d’obres, construccions o instal·lacions agrícoles (fixes 

o provisionals), tancaments o tanques parcials en el terme municipal, serà 
necessària la prèvia llicència municipal informada pels tècnics del Departament 
d’Urbanisme de l’Ajuntament que, en cas necessari, sol·licitaran informe al Consell 
Agrari Municipal. 

 
2.- Serà preceptiu l’informe de la Conselleria d’ Agricultura per a resoldre les sol·licituds 

de llicencia per a les construccions i instal·lacions a que fa referència l’article 197.1 
de la LOTUP (Llei 5/2014, de 25 de juliol) o aquelles indicades en la  norma que la 
substituïsca o modifique. En la LOTUP són les següents: 

 
a. Construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes, cinegètiques, forestals i les 

destinades a piscifactories de terra. 
 

b. Implantació de botigues de productes agrícoles, de plantes ornamentals o 
fruiters, que es produïsquen en la pròpia explotació vinculada a l’activitat i 
complisquen les mesures administratives reguladores de l’activitat corresponent.  
 

c. Instal·lacions estrictament necessàries per a la cria particular o comercial 
d’animals i  les d’estada d’animals de companyia. 

 
3.- Les sol·licituds de llicència municipal per executar obres, construccions o 

instal·lacions agrícoles fixes deuran anar acompanyades de memòria tècnica, 
projecte tècnic o d’execució que detalle l’actuació per la qual se sol·licita llicència. 
 

4.- Les sol·licituds de llicència municipal per a instal·lacions agrícoles provisionals 
deuran anar acompanyades de memòria descriptiva de l’actuació, en què es detalle 
l’actuació per la qual se sol·licita llicència. 

 
5.- Les sol·licituds de llicència municipal per tancaments o tanques parcials hauran 

d’anar acompanyades de pla d’emplaçament del tancament o tanques parcials en la 
parcel·la de l’actuació i descripció del mateix. Quan l’esmentat tancat recaiga en 
camí es consultarà al Consell Agrari l’alineació del tancatament.  

 
Article 8. Distàncies i separacions en el tancament de finques rústiques  
 
1. Sense perjuí de les distancies de separacions per a edificacions i instal·lacions que 
regulen les normes urbanístiques i l’ordenança reguladora d’obres, d’usos i 
aprofitaments en el sòl no urbanitzable comú del terme municipal de Corbera, pel que 
respecta a plantacions de tanques vives, tanques mortes, tanques de filferro o tanques 
d’obra, s’hauran de complir les següents regles:  
 

a) Tancaments amb filferro i teles transparents. 
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Si n’hi ha conformitat entre el propietaris limítrofs, el tancament es podrà realitzar 
pel límit de la propietat. A dit efecte haurà d’aportar document que així ho 
acredite. 
 
En cas de no posar-se d’acord els propietaris de les finques confrontants per al 
tancament amb filferro o tela, podrà fer-ho un d’ells dins del terreny de la seua 
propietat, respectant la fita mitjancera en tota la seua longitud. (fita lliure).  
 
L’altura màxima de la tanca serà de 2,50 metres. En el cas d’existir pendent es 
podrà escalonar i es comptaran els 2,50 metres en el punt mig de cada tram de 
l’escalonat. 
 
La distància de la tanca de carretera estarà determinada per la seua categoria i 
la legislació aplicable en cada cas. En carreteres locals o camins, correspondrà a 
l’Ajuntament de Corbera, amb la sol·licitud prèvia del permís per l’interessat, 
determinar aquesta distància.  
 
La tanca haurà d’estar retirada 0,50 metres de la vora dels camins o sendes i  
com a mínim a 2,00 metres de l’eix dels camins de domini públic i a 1,50 metres 
de l’eix dels ramals d’accés particular a determinades finques agrícoles. 
 
Si el tancament limita amb un camí es consultarà al Consell Agrari, l’alineació 
d’aquest tancament i les estipulacions particulars pertinents. 
 
En cas de parcel·les abancalades es podrà col·locar aquest tipus de tanca 
damunt del muret del bancal, sempre que aquest tinga una altura mínima d’1 
metre, mesurat en el punt mig de cada tram. 
 
Per a la col·locació d’una tanca de filferro, teles transparents o semblants serà 
preceptiva l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’obra. 
 

b) Tancament amb tanques mortes, secs o de canyes o teles no transparents. 
 
Si hi ha conformitat entre els propietaris limítrofs, el tancament es podrà realitzar 
pel límit de la propietat.  A dit efecte haurà d’aportar document que així ho 
acredite. 
  
En cas de no posar-se d’acord els propietaris de les finques confrontants per al 
tancament amb tanques mortes, secs o de canyes seques, podrà fer-ho 
cadascun d’ells dins del terreny de la seua propietat separant-se 0,50 metres. 
del límit divisori o centre de fita mitgera. 
L’altura màxima de la tanca serà d’ 1,50 metres. En el cas d’existir pendent es 
podrà escalonar i es comptaran els 1,50 metres en el punt mig de cada tram de 
l’escalonat. 
 
La distància de la tanca de carretera estarà determinada per la seua categoria i 
la legislació aplicable en cada cas. En carreteres locals o camins, correspondrà a 
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l’Ajuntament de Corbera, amb la sol·licitud prèvia del permís per l’interessat, 
determinar aquesta distància.  
 
La tanca haurà d’estar retirada 0,50 metres. de la vora dels camins o sendes,  
i com a mínim a 2,00 metres de l’eix dels camins de domini públic i a 1,50 metres 
de l’eix dels ramals d’accés particular a determinades finques agrícoles. 
 
Si el tancament limita amb un camí es consultarà al Consell Agrari l’alineació 
d’aquest tancament i les estipulacions particulars pertinents. 
 
Per a la col·locació d’una tanca  morta, seca o de canyes tanques mortes, secs o 
canyes serà preceptiva l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’obra. 
 

c) Tancament amb tanques vives. 
 

Es podran plantar per a la seua formació, plantes arbustives, boix, tuia, baladre 
etc, Queden prohibides les espècies espinoses o que pugen generar riscos per a 
les persones o animals.  
 
La plantació de la tanca viva haurà de guardar, com a mínim, 1 metre de 
distància amb el límit del veí, i no podrà deixar-se créixer més de 1,50 metres 
d’altura. En el cas d’existir pendent es podrà escalonar i es comptaran els 1,50 m 
en el punt mig de cada tram de l’escalonat. 
 
La distància de la tanca de carretera estarà determinada per la seua categoria i 
la legislació aplicable en cada cas. En carreteres locals o camins, correspondrà a 
l’Ajuntament de Corbera, amb la sol·licitud prèvia del permís per l’interessat, 
determinar aquesta distància. La plantació de la tanca haurà d’estar retirada 1,50 
metres de la vora dels camins o sendes, i com a mínim 3,00 metres de l’eix dels 
camins de domini públic i a 2,50 metres de l’eix dels ramals d’accés particular a 
determinades finques agrícoles. 
 
El propietari de la tanca queda obligat a realitzar el manteniment i retallada de la 
mateixa, necessària per a no sobrepassar els 1,50 metres d’altura ni el límit 
divisori de les parcel·les i a tenir cura de que les branques i arrels no causen 
perjudici en camí, zona pública confrontant ni en propietats limítrofes. La 
plantació haurà de realitzar-se de manera que permeta en tot moment el 
manteniment de la tanca des de la mateixa parcel·la. 
 
Si el propietari de la tanca viva no s’ocupa del manteniment de la tanca viva i 
origina alguna reclamació davant de l’Ajuntament de Corbera o be d’ofici per part 
de la Policia Municipal, s’advertirà al propietari de la seua obligació. En cas de 
negativa o de desistir de la seua obligació, els treballs d’adaptació a la present 
ordenança els podrà fer efectius subsidiàriament l’Ajuntament de Corbera, i les 
despeses de tot això seran a càrrec del propietari de la tanca, independentment 
de la sanció aplicable. 
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Si el tancament limita amb un camí es consultarà al Consell Agrari l’alineació 
d’aquest tancament i les estipulacions particulars pertinents. 
 

d) Tancament amb base d’obra.  
 

Si hi ha conformitat entre limítrofs, el tancament es podrà realitzar pel límit de la 
propietat. A dit efecte haurà d’aportar document que així ho acredite. 
 
En el cas de no posar-se d’acord els amos de les finques confrontats per al 
tancament amb base d’obra, podrà fer-ho cadascun d’ells dins de la seua 
propietat, separant-se així 0,50 metres del límit divisori o centre de la fita 
mitgera. 
 
L’altura de la base d’obres serà de 0.40 metres, sent la resta de tela metàl·lica 
fins a una altura màxima de 2,50 metres. En el cas d’existir pendent es podrà 
escalonar i es comptaran els 2,50 metres en el punt mig de cada tram de 
l’escalonat. 

 
Si aquest tancament alterara el curs natural de les aigües pluvials, no es 
permetrà l’alçament de base d’obres o bé, en l’esmentat mur, es deuran fer els 
corresponents sobreeixidors (cada 2 metres i amb 40 cm d’obertura en els 
mateixos), sempre que no perjudique a les parcel·les confrontants.  

 
La distància de la tanca de carretera estarà determinada per la seua categoria i 
la legislació aplicable en cada cas. En carreteres locals o camins, correspondrà a 
l’Ajuntament de Corbera, amb la sol·licitud prèvia del permís per l’interessat, 
determinar aquesta distància. La tanca haurà d’estar retirada 0,50 metres de la 
vora dels camins o sendes, i com a mínim a 2,00 metres de l’eix dels camins de 
domini públic i a 1,50 metres de l’eix dels ramals d’accés particular a 
determinades finques agrícoles. No obstant, aquestes distancies de separació 
podran  ser ampliades a  proposta del Consell Local Agrari en cas de camins que 
tinguem un transit rodat molt intens. 

 
Si el tancament limita amb un camí es consultarà al Consell Agrari l’alineació 
d’aquest tancament i les estipulacions particulars pertinents. 
 
Per a la col·locació d’una tanca amb base d’obra i teles transparents o semblants 
serà preceptiva l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’obra. 
 

e) Distàncies i separacions a vies pecuàries en el tancament de finques.  
 
Es regirà per la legislació vigent en aquesta matèria i hauran de sol·licitar la 
preceptiva llicència d’obres a l’Ajuntament de Corbera i l’autorització a 
l’organisme competent.  
 
En tot cas, qualsevol sistema de tancament utilitzat no haurà d’obstaculitzar, 
impedir o modificar el curs de les aigües naturals de reg. 
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f) Xamfrans a camins i carreteres locals. 

 
En les finques que facen cantó a dos camins rurals o els que limiten amb camins 
amb girs pronunciats o bruscos, serà obligatori, per permetre la visibilitat del 
trànsit, que els tancaments formen xamfrà.  
 
El plànol que defineix el xamfrà serà sempre perpendicular a la bisectriu de 
l’angle que formen les dues línies del vèrtex. 
 
La dimensió mínima del xamfrà serà de 2,50 metres i la màxima de 3,50 metres. 
El càlcul de la dimensió del xamfrà serà 1/8 de la suma de l’amplària dels 
camins. 
 

g) Túnels d’hivernacles.  
 

1.- En totes les parcel·les rústiques d’ús agrícola es permetrà la instal·lació 
d’hivernacles mòbils, es a dir, que no requerisquen instal·lació d’obra.  
 

2.- Aquests hivernacles se separaran, com mínim 2 metres del centre de la 
fita mitgera, amb l’obligació de canalitzar per dins de la seua finca les 
aigües que es puguen arreplegar en la coberta fins a un desguàs sense 
perjudici a tercers. 
 

3.- Per a executar qualsevol tipus d’obres o instal·lacions fixes o provisionals 
derivades de la col·locació dels túnels d’hivernacles s’exigirà la prèvia 
llicència municipal per a la qual resolució serà necessari l’informe dels 
tècnics del departament d’urbanisme de l’Ajuntament. 

 
h) Distàncies i separacions a les séquies. 

 
Quan es pretenga efectuar el tancament d’una finca en el límit de la qual hi ha 
una séquia de reg utilitzada per diversos propietaris, braçal, fillola o ramal, a 
l’efecte de permetre el pas de regants i regadors, es respectarà una distància 
entre el tancament i la part exterior del mur de la séquia igual a la meitat de 
l’ample de la séquia, mesurada l’amplària des de l’exterior d’aquesta. En tot cas, 
la distància mínima de la tanca a la séquia serà de 0,60 metres des de la cara 
interior. 
 
Quan es pretenga efectuar el tancament d’una finca en el límit de la qual n'hi ha 
una séquia o braçal general, el propietari haurà de comunicar-ho a la Comunitat 
de regants a l’efecte d’adequar-se a les distàncies especificades en les 
ordenances de particulars de cadascuna de les Comunitats, i en tot cas, aquesta 
podrà procedir a l’assenyalament de la línea.  
 
Si es tracta d’un canal de reg particular que a més serveix de límit de la 
parcel·la, la distància a aplicar serà la que correspon al tipus de tancament, 
segons allò que s’ha indicat a l’apartat corresponent.  
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i) Distàncies i separacions a caixer/llits de domini públic en tancament de finques.  

 
Es regirà pel que disposa l’organisme de la conca en aquesta matèria i en tot 
cas se li haurà de sol·licitar autorització. 
 

j) Murs de contenció. 
 
A l’efecte de comprensió i interpretació d’aquesta ordenança es distingeixen els 
conceptes següents: 
 
Mur de contenció: Paret d’obra de formigó, maçoneria o semblant, que 
serveixen de sosteniment en els camps limítrofs que es situen en nivells distints.  
 
Ribàs o marge: Desnivell format amb terra compactada que pot presentar una 
inclinació que es denomina talús i també pot revestir vegetació, per a augmentar 
la seua consistència.  
 
En el ribàs o marge i en el mur de contenció, d’acord amb els usos  i costums del 
terme de Corbera la propietat menys si existeixen fites, conste en escriptura o 
cap altre document legal, serà propietat de la finca superior des de la base del 
mateix, la qual marcarà el límit de la propietat. 
 
1 Construcció de murs de contenció. 
 
Quant es substituïsca un ribàs o marge per un mur de contenció, el nou límit 
estarà determinant en els termes que regula l’article anterior. Aquest mur  no 
podrà elevar-se del sòl de la parcel·la superior més de 20 cm. 
 
Si el marge és propietat de la finca superior i el propietari vol tancar el camp, 
podrà fer-ho complint els requisits urbanístics i de les ordenances. Si en la part 
superior del marge elevat transcorre una senda o camí públic, aquest marge es 
considerarà de domini públic, delimitant-s'hi la propietat a partir de la senda o 
camí  
 
2 Neteja i manteniment dels marges. 

 
Tot propietari queda obligat a mantindre en bones condicions, inclosa la seua 
neteja, la part dels marges de la seua propietat a l’efecte d’evitar enfonsaments i 
invasió de males herbes.  
 
Si es produïren arrossegaments de terra, aquesta haurà de ser restituïda al 
camp superior pel seu propietari, després d’haver sigut advertit pel propietari del 
camp inferior, aquest podrà escampar la terra dins de la seua propietat o fer-ne 
ús. 

 
Si el mur de contenció limita amb un camí es consultarà al Consell Agrari 
l’alineació d’aquest tancament i les estipulacions particulars pertinents. 
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Per a la construcció d’un mur de contenció serà preceptiva l’obtenció prèvia de 
l’autorització o llicència municipal d’obra. 
 

 
CAPÍTOL III. Animals 

 
Article 9. Animals  
 
Amb observació d’allò previst en la normativa aplicable en matèria d’animals 
potencialment perillosos, deuran respectar-se les prevencions que siguen:  
 
1.- Animals domèstics  

Queda prohibit deixar sol sense pastor el ramat i els animals domèstics en predis 
que no estiguen tancats.  
Els caps que no formen part d’un ramat romandran lligats mentre es troben 
pasturant.  
Els gossos dedicats a la guarda d’heretats sols podran estar solts en finques 
tancades, en les obertes deuran estar subjectes per evitar que escometen les 
persones que transiten pels camins.  
 

2.- Forma de produir-se el pasturatge 
El pasturatge del ramat es farà pel terme en les zones que fixe l’Alcaldia, de comú 
acord amb el servei i vigilància rural, quedant per descomptat exclosa l’àrea de 
muntanya en període de repoblació forestal, fins que l’arbrat haja adquirit el 
desenvolupament necessari per no ser objecte d’atacs. En les prohibicions de 
pasturatge, se senyalarà si afecta a tota classe d’animals o, solament, a espècies 
determinades.  
 

3.- Prescripcions sobre caça  
En tot allò referent a caça, s’observaran estrictament les disposicions dictades per 
l’administració competent.  
 

4.- Apicultura: 
Els assentaments apícoles deuran respectar les distàncies mínimes estipulades pel 
Reial Decret 448/2005, de 22 d’abril, o norma que el substituïsca o modifique. El 
Reial Decret 448/2005, de 22 d’abril,  pel que es modifiquen el Reial Decret 
519/1999, de 26 de març i el Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer i que es 
relacionen a continuació: 
 

- Establiments col·lectius de caràcter públic i centres urbans, nuclis de 
població: 400 metres. 

- Vivendes rurals habitades i instal·lacions pecuàries: 100 metres. 
- Carreteres nacionals: 200 metres. 
- Carreteres comarcals: 50 metres. 
- Camins veïnals: 25 metres. 
- Pistes forestals: els eixams s’instal·laran en les vores sense que 

obstruïsquen el pas. 
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Per presentar, en el terme municipal de Corbera, una especial importància el cultiu 
de cítrics, es prestarà especial atenció a l’Acord de 28 de  febrer de 2014, del 
Consell, pel que s’aproven mesures per limitar la pol·linització creuada entre 
plantacions de cítrics, establint-se la prohibició de l’assentament d’eixams a menys 
de 4 km de les plantacions de cítrics, durant l’època de floració dels cítrics, que en 
el Terme Municipal de Corbera, es fixa entre l’ 1 de març i el 31 de maig. 
 
En qualsevol cas, previ a la instal·lació d’eixams en qualsevol època del any, es 
deurà obtenir el permís previ del Consell Agrari Municipal. 
 

5.- Instal·lacions de ramaderia  
 
Les instal·lacions dedicades a l’estada i alberg dels animals que formen part 
d’explotacions ramaderes, amb caràcter lucratiu o comercial o per a la cria particular 
d’animals sense ànim comercial,  hauran de complir les condicions higièniques,  
sanitàries, de benestar animal, d’ordenació territorial, urbanístiques i mediambientals 
exigides per les normatives vigents , les seues disposicions complementàries i la 
legislació sectorial corresponent. 
 
 
CAPÍTOL IV. Transformació de finques rústiques. Distàncies i obres intermèdies 
per certes construccions i plantacions 
 
Article 10. Transformacions en finques rústiques.  
 
1.- Per a les transformacions en finques rústiques que impliquen canvi de cultiu o 

reconversió varietal sense moviment de terra (extraccions o reposició) no es 
requerirà prèvia llicència municipal, però es comunicarà al Consell Agrari Municipal. 
 

2.- En canvi, sí que estaran subjectes a llicència: 
 

a) Els desmunts, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de 
terra que excedisquen la pràctica ordinària de labors agrícoles. 
 
b) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 

 
3.- Per realitzar transformacions en finques rústiques que exigisquen moviment de terra 

(extracció o reposició) siga la seua finalitat agrícola o no, es requerirà previa llicència 
municipal, que serà informada pels tècnics del departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament i que, en cas ne cesari, sol·licitaran informe del Consell Agrari 
Municipal. 
 

4.- Les sol·licituds de llicència municipal per executar transformacions en finques 
rústiques hauran d’anar acompanyades de projecte tècnic d’execució, que detalle i 
justifique l’actuació per la qual se sol·licita llicència. 
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5.- Les llicències s’atorgaran previ informe vinculant de la/les Conselleria/Conselleries 
amb competència en aquesta matèria. 

 
6.- Els moviments de terra poden ser com a conseqüències d’extraccions o reposició de 

terres sobre el medi original. Quant a conseqüència d’una transformació es 
produïsca una excavació o elevació de la parcel·la a més dels paràmetres particulars 
tècnics definits i justificats al projecte d’execució de cada actuació per a la 
transformació de finques en aquests projectes també s’observaran les següents 
normes:  

 
a) Si el medi transformat sofreix una elevació, deurà disposar els suficients 

sobreeixidors perquè les aigües naturals no es queden estancades en el camí o 
parcel·les confrontats afectades.  

b) Es deuran disposar els medis suficients perquè el medi transformat no patisca 
cap tipus d’esllavissada de terres i puga donar llit a les aigües naturals.  

c) Es prendran les mesures necessàries perquè el talús perdure i no siga erosionat.  
 

 
Article 11. Plantacions d’arbres.  
 
1.- A l’empara del que estableix en l’article 591 del Codi Civil, es regulen en aquest 

capítol distàncies de separació per 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 

és el metre.  
 
3.- La distància de separació dels arbres que es planten junt a les parcel·les 

confrontants o junt a una pista o camí seran:  
 

a) 2,5 m: soques/vinyes, cucurbitàcies i anàlegs 
b) 3 m : cítrics, pereres, pomeres, presseguers, pruneres, nespres i anàlegs, 

entre límits. 
c) 4 m : cítrics, pereres, pomeres, presseguers, pruneres, nespres i anàlegs, en 

camins i aigüeres 
d) 4 m: albercoquers, oliveres, cireres, caquis, gínjols, llorer i avellaner. 
e) 5,5 m: ametllers, palmeres, festucs i moreres. 
f) 7 m.: garrofer, figuera, alvocat, noguera i coníferes o resinoses 
g) 10 m: plataners, eucaliptus, altres frondoses no ressenyades en distàncies 

anteriors i anàlegs. 
 
Article 12. Talls de branques, arrels i arrancada d’arbres  
 
1.- Tot propietari té dret a demanar que s’arranquen els arbres que d’ara endavant  es 

planten o naixen a menor distància de la seua finca que la preceptuada en l’article 
anterior.  
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2.- Si les branques d’alguns arbres s’estenen sobre una finca o camí confrontant, l’amo 
d’aquest té dret a reclamar que es tallen quan s’estenguen sobre la seua propietat, 
fins i tot quan estiguen guardades les distàncies senyalades. 

3.- Si són les arrels dels arbres veïns les que s’estenguen en sòl de l’altre, l’amo del sòl 
en què s’introduïsquen podrà tallar-les per si, dins de la seua finca encara quan 
estiguen guardades les distàncies senyalades, també en aquestes arrels causaran 
dany a plantacions o obres (592 C.C).  

4.- Si les branques d’alguns arbres s’estenguen sobre una heretat, jardins o patis de 
veïns, l’amo d’aquests té dret a reclamar que es tallen en quant s’estenguen sobre 
la seua propietat.  

5.- En aquells casos que arbres plantats o nascuts de forma silvestre fora d’heretats 
causen perjudicis en camins o finques confrontants es podrà sol·licitar a l’autoritat 
municipal que es poden o arranquen per evitar el perjudici que ocasionen. 

6.- Els arbres plantats fora d’heretat no adquiriran drets. 
 
Article 13. Parcel·les abandonades 
 
1.- Els propietaris de parcel·les rústiques que per abandonament del cultiu o tenir 

solars abandonats confrontants amb terrenys rústics que causen dany a les terres 
cultivades, bé per esplai de llavors, de males herbes o per plagues procedents dels 
terrenys abandonats estaran obligats a netejar els esmentats terrenys i a pagar els 
danys que hagen causat en les parcel·les cultivades. 

 
2.- En cas que el propietari de la parcel·la abandonada no atenga les reclamacions del 

Consell Agrari Municipal o de l’Ajuntament per a la neteja de la mateixa, 
l’Ajuntament  dictarà la corresponent ordre d’execució.  

 
3.- L’ incompliment de l’orde de neteja donarà lloc a l’execució subsidiària a costa de 

l’obligat o a la imposició de fins a deu multes coercitives, amb periodicitat mínima 
mensual, per valor màxim cadascuna d’estes, d’un dècim del cost estimat de les 
obres ordenades. L’ import de les multes coercitives es destinarà preferentment a 
cobrir les despeses que genere l’execució subsidiària de l’orde incomplida, i 
s’imposaran amb independència de les sancions que corresponga per la infracció o 
infraccions comeses. 

 
CAPÍTOL V. Camins municipals. 

 
TÍTOL I. CLASSIFICACIÓ DELS CAMINS 
 
Article 14. Camins Municipals.  
 
1.- Propietat pública dels caminis rurals. 
 

a) Amb completa observança d’allò previngut en la legislació sectorial aplicable, 
s’entenga als efectes d’aquesta ordenança que són carreteres, camins i pistes 
rurals tots aquells de domini públic municipal i d’ús comú general, susceptibles 
de trànsit rodada, que discorren pel terme municipal. Quan travessen terrenys 
classificats de sòl urbà o urbanitzable o per nuclis de població identificats en sòl 
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no urbanitzable, els trams afectats tindran la consideració de carrers o viaris 
d’accés a les parcel·les, amb el tractament propi d’aquestes.  

 
b) Són camins de propietat pública tots aquells que apareguen en l’inventari de 

béns municipals, encadastrats en els plans parcel·laris de rústica amb aquest 
caràcter, així com les vies pecuàries existents en el terme municipal de Corbera. 

 
c) Són també camins públics, els que arranquen, transcorren i finalitzen en terrenys 

públics, així com els camins que s’inicien en un camí públic, es troben oberts i 
donen accés a més de dos parcel·les, excepte que el propietari acredite 
documentalment que es tracta de un camí privat. 

 
d) Els camins municipals (carreteres locals) són béns de domini públic i , per tant, 

no són susceptibles d’embargament, prescripció ni alienació. La titularitat dels 
camins municipals correspon a l’Ajuntament de Corbera. 

 
2.- Sendes de pas.  
 

a) Es consideren sendes de pas de domini públic totes aquelles que amb aquest 
caràcter apareixen en els parcel·laris del cadastre de rústica del municipi de 
Corbera.  

 
b) Les sendes tindran una amplària de 0,90 metres les de pas i d’1.10 metres les 

de ferradura. 
 

c) Tot propietari està obligat a mantindre en perfecte estat de manteniment les 
sendes que passen per la seua propietat, i no es podran apropiar de la seua 
superfície ni impedir el pas amb qualsevol tipus de plantació o amb l’ocupació 
d’aquesta. 

 
3.- Propietat privada dels camins rurals. 
 

a) En els parcel·les destinades a ús agrícola es podran crear els camins necessaris 
per al trànsit de vehicles, així com l’ampliació dels ja existents sempre amb el 
consentiment dels propietaris afectats i per compte d’aquests.  

 
4.- Conservació.  
 

a) La conservació i manteniment dels camins de domini públic de titularitat 
municipal correspondrà a l’Ajuntament sense perjuí de demanar la col·laboració 
dels veïns i propietat de les finques afectades per la via.  

 
b) La conservació i manteniment dels camins privats correspondrà als seus 

propietaris. 
 
5.- Encreuament de camins amb canonades de reg, desguàs etc.  
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a) Per a realitzar entrecreuaments en camins públics amb canonades o qualssevol 
instal·lacions, serà preceptiva l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’obra i 
justificar-se la necessitat de l’obra o instal·lació.  

 
b) Haurà de reposar-se el ferm del camí en les mateixes condicions i 

característiques que tingueren abans de l’autorització i s’exigirà fiança per 
garantir-ne la reposició i correcta execució.  

 
c) La fiança es tornarà passat el temps estipulat i comprovat  que passat aquest 

temps el ferm reposat està en condicions òptimes. 
 
 
TÍTOL II. NORMES GENERALS SOBRE CAMINS MUNICIPALS  
 
Article 15. 
 
1.- Prohibició de variar límits  
 
Es prohibeix distribuir o traslladar els pals o senyals indicadors dels límits de les 
propietats particulars camins del terme municipal.  
 
2.- Prohibició d’obstrucció  
 

a) Els camins, canyades, travesses i la resta de servituds destinades al trànsit de 
les persones i ramat, no podran tancar-se, obstruir-se ni estrènyer baix qualsevol 
concepte. Tampoc no es podrà edificar dins les línies de servitud.  

 
b) Els amos de les finques confrontants amb els camins tindran l’obligació de tallar 

totes les branques i les males herbes que molesten el trànsit per la via pública. 
Les terres, pedres o arbrat que per les pluges o per qualsevol altre motiu, es 
desprenguen de les finques sobre el camí, seran retirades pel propietari.  

 
3.- Prohibició d’ocupació. 

 
a) No es consentirà als particulars incorporar, en tot o en part, en les seues 

possessions, aquestes vies de comunicació, ni dur a terme construccions, com 
tanques, etc, que minven els drets del comú de veïns.  

 
b) L’Ajuntament disposarà la restitució dels primers al domini públic i la demolició 

de les segones, ordenant-se per l’Autoritat Municipal si no ha transcorregut un 
any i un dia des de l’ocupació o construcció. Si passara més temps, s’acudirà als 
tribunals competents.  

 
4.- Prohibició de causar danys en camins i servituds públiques  
 

a) Es prohibeix causar dany en els camins i servituds públiques, així com extraure 
d’ells pedra, terra o sorra.  
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b) Les canyades, senders i abeuradors pel trànsit i ús de ramats es trobaran 
sempre expedits, ventilant-se quantes conteses se susciten sobre 
reconeixement i dels límits dels mateixos, pel que fa a la vigent legislació. Així 
mateix, no es permetrà l’arrossegament directe pels camins de ramatges, eines 
de conreu o materials de construcció.  

 
c) Els amos d’heretats contigües amb els camins podran impedir el lliure curs de 

les aigües que d’aquests provinguen, fent rases o calçades en el límit de la seua 
propietat. 

  
5.- Normes de trànsit i circulació  
 

a) El pas i circulació de tots els camins rurals es regiran pel que disposa el Codi de 
Circulació sense altra limitació que la derivada de les seues característiques i 
quedaran subjectes als usos següents: ramats, animals de càrrega, d’esplai o 
passeig, turismes, furgonetes o qualsevol altre tipus de transport, l’amplària del 
qual no excedisca la capacitat del camí. 

 
b) El trànsit pels camins estarà expedit constantment, sense que en ells puga existir 

objecte algun que els obstruïsca.  
 

c) En cap punt d’ells es permetrà deixar soltes les cavalleries o ramat ni 
abandonament dels vehicles.  

 
d) Els ramats hauran de ser conduïts pel centre de les vies dedicades al seu trànsit, 

sense ultrapassar els límits dels predis immediats. Els infractors d’aquest 
precepte seran multats o sofriran la penalitat que els tribunals els imposen, si 
hagueren causat dany o introduït el ramat a pasturar en propietat aliena.  

 
e) Les cavalleries i vehicles que circulen pels camins hauran de fer-ho per la seua 

dreta, deixant la resta de la via pels que porten la direcció contrària.  
 
6.- Dipòsit de materials en camins municipals  
 

a) Es podran dipositar en les pistes i camins rurals per a la seua entrada a les 
finques particulars, amb caràcter excepcional i sempre que no puga fer-se en 
l’interior de la pròpia finca fem i altres estris d’ús agrícola, durant un termini de 
48 hores, havent l’interessat senyalitzat degudament aquest obstacle i, en 
qualsevol cas, deixat pas suficient pel trànsit de persones i vehicles.  

b) Els materials d’obres menors també podran dipositar-se temporalment en els 
camins. Mentre duren aquestes obres menors, no podran 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 podrà 
retirar-los directament i deixar-los dins de la propietat de l’interessat. 

 
d) Estacionament de vehicles amb càrrega i descàrrega en camins municipals.  
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e) Els vehicles estacionats en pistes o camins rurals del terme municipal per a 
càrrega o descàrrega de mercaderies no entorpiran el trànsit rodat i deixaran 
espai suficient per al pas d'altres vehicles i persones, havent d'observar, a 
aquest efecte, les normes del reglament de circulació, pel que fa a la 
senyalització. 

 
 

CAPÍTOL VI. Prohibició d’abocaments 
 

Article 16. 
 
Amb caràcter previ, sense perjudici de la legalitat aplicable i de les competències que 
tinguen atribuïdes altres administracions de caràcter sectorial, s’estableixen les 
següents prevencions:  
 
1.- 

 

Queda prohibit llançar o tirar als llits públics o privades de rierols i rius, barrancs, 
séquies, desaigües, etc., objectes com llenyes, canyes, brosses, pedres, envasos, 
plàstics, enderrocs, deixalles, fems i, en general, qualsevol altre que puga impedir la 
normal escorrentia de l’aigua. Els productes tòxics seran dipositats en contenidors, 
sempre que açò comporte risc per a la salut. 

2.- Així mateix, queda prohibit tirar o llançar fems industrials o domèstics, enderrocs, 
deixalles o qualsevol altre tipus de residus sòlids o líquids en tot el terme municipal, 
llevat que es dispose d’autorització de l’Ajuntament i es realitze en abocadors 
controlats i legalitzats o que estiguen destinats a adob agrícola.  

 
3.- Tampoc no es permetrà donar eixida als camins, cursos d’aigua i senders d’ús 

públic o particular a aigües residuals de piques, safareigs o excusats. Aquestes 
aigües seran conduïdes a pous sèptics o a femers situats a l’interior de les finques i 
degudament condicionats.  

 
CAPÍTOL VII. Focs i cremes 
 
Article 17. Focs i cremes 
 
Com a sencera observança d’allò previst en la legislació aplicable, la realització de focs 
i crema de rostolls en la pròpia finca s’adaptarà a les normes i al calendari de dates que 
es contempla en el pla local de cremes d’aquest terme municipal i que s’edita cada any, 
adequant-se a les normes que emet la conselleria competent en la matèria.  
 

 
Article 18.  Construcción de cremadors  
 
Els propietaris que desitgen construir cremadors en les seues parcel·les hauran de 
complir les distàncies de separació que determinen les presents normes. Quant es 
limite amb parcel·les de plantacions d’arbres llenyosos o de risc d’incendi, la distància 
per construir els cremadors, llevat que l’administració competent en el tema dicte altres 
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normes a l’efecte, anirà en proporció al perill existent, per a la qual la llicència d’obres 
anirà informada pel departament d’urbanisme de l’Ajuntament.  
 

1- Característiques del cremador: 
 

a) Els cremadors es construiran amb blocs de formigó o en el seu defecte amb 
obra de rajola.  

b) L’altura mínima del cremador serà de 2,40 m. 
c) En els cremadors amb forma circular, el diàmetre màxim interior serà de 

2,50m. En el cas de que el cremador tinga forma quadrada cada costat no 
sobrepassarà els 2,00 m. de longitud. En tot cas la superfície del cremador no 
excedirà de 5 m². 

d) El cremador ha d’estar rodejat per una franja d’almenys un metre sense 
vegetació herbàcia. 

e) La part superior del cremador i com a  mínim 50 cm per damunt i al voltant 
d’aquest, estarà lliure de branques o d’altres materials combustibles.  

f) La boca d’alimentació serà  com a mínim d’ 1,50 m. d’amplària. 
g) Aquesta obertura haurà d’estar situada en la part oposada al terreny forestal 

més pròxim, menys en cas de que tota la parcel·la agrícola estiga envoltada de 
terreny forestal. En aquest cas l’obertura es realitzarà perpendicular a la 
direcció del vent dominant.  

h) Si els blocs de formigó es col·loquen deixant buits entre ells, aquests buits 
seran com a màxim de 15 cm. d’ample mesurats en la part exterior. 

i) Per major seguretat pel treballador és recomanable  col·locar els blocs amb 
morter de ciment i no sols recolzats pel seu propi pes. En el cas de que es 
superen els 2,40 metres s’hauran de col·locar amb morter de ciment. 

j) El cremador s’ha de mantenir en condicions adequades. 
 

2- Criteris d’ubicació: 
 

a) El cremador es construirà sempre en la part de la parcel·la que siga terreny 
agrícola.  

b) La zona on es col·loque el cremador ha d’estar llaurada, sense vegetació 
herbàcia; si aquesta solució no és possible es deixarà una franja al voltant del 
cremador d’ 1 metre d’amplària mínima sense vegetació herbàcia ni de matoll.  

c) En el cas de cremadors situats a menys de 500 m. de la zona forestal, s’ha de 
construir en el lloc de la parcel·la més allunyat del terreny forestal. No es 
podran construir cremadors a menys de 15 m. mesurats des d’aquest a la zona 
forestal. Aquest s’han de construir en la zona més allunyada del terreny 
forestal. 

d) La distància entre el cremador i el límit de la propietat ha de ser sempre 
superior a 5 m. 

e) Per evitar la pèrdua de visibilitat els cremadors s’instal·laran a més de 5 metres 
de distància entre camins.  

f) En les parcel·la agrícoles de dimensions reduïdes que limiten amb terreny 
forestal es convenient compartir el cremador entre diferents propietaris, 
sempre que aquests estiguen d’acord. Sols en aquests casos s’ubicarà el 
cremador en el centre del límit entre les dues parcel·les (sempre que els 
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marges estiguen lliures de vegetació), per així assegurar la seua llunyania a la 
superfície forestal.  

g) Si la parcel·la agrícola està envoltada de terreny forestal, el cremador es 
col·locarà al centre de la parcel·la.  

h) Per evitar soflamar altres arbres de fruita en les parcel·les abancalades han de 
tenir-se en compte que no existisca cap branca, ni arbre del bancal superior 
que quede per dalt del cremador.  
 

CAPÍTOL VIII. Dels abonaments, productes fitosanitaris i els seus envasos 
 
Article 19 . La utilització d'abonaments químics i productes fitosanitaris. 
 
1.- La utilització d'abonaments químics i productes fitosanitaris per al sòl i en 

polvoritzacions per a les plantacions s'efectuarà de conformitat amb el disposat en el 
Decret 13/2000 de 25 de gener del Govern Valencià o norma que el substituïsca o 
modifique. 

 
2.- Quan s'utilitzen mitjans mecanitzats s'haurà de tindre especial atenció de no afectar 

les plantacions limítrofs, sobretot en dies de vent, durant els quals està prohibit 
efectuar polvoritzacions amb turbo. 

 
3.- En cap cas podran utilitzar-s’hi productes prohibits. 
 
Article 20 . La utilització d'abonat orgànic (fem). 

 
1.- La utilització d'abonat orgànic, fem, en els camps es podrà realitzar sempre,excepte 

en dies de vent, per a evitar la propagació de les olors. 
 

2.- Queda prohibida la utilització i abocament de purins de porcí en els camps a 
distància inferior a 500 metres de zona urbana, i en tot cas, serà obligatori remoure 
la terra amb motocultor abans del transcurs de 48 hores des que es van abocar els 
purins. 
 

3.- Es prohibeix l'emmagatzemament de fem a l'aire lliure. 
 
CAPÍTOL .IX  Deures i drets dels propietaris. Infraccions, sancions i procediment 
 
Article 21. Deures dels propietaris 
 
Tot propietari de camp o finca rústica estarà subjecte a les següents obligacions: 
 
1.- Mantenir la parcel·la en les màximes condicions de neteja i salubritat exigibles a fi 

que les possibles plagues en cultius o l’aparició d’herbes no es propaguen a les 
finques confrontants i evitar risc d’incendi. 

2.- Realitzar la recollida i destrucció de les fulles del caqui per evitar:  
a) La propagació del fong del caqui (Mycospharella) 
b) Les obstruccions de les sèquies  
c) Que les fulles invadisquen les propietats limítrofes. 
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3.- Estes fulles podran ser recollides si l’orografia del terreny ho permet, mitjançant 
l’acumulació contra un marge o per qualsevol altre mètode, o col·locant una malla 
d’un mínim d’un metre d’alçada en el marge per a realitzar la recollida i posterior 
destrucció de les fulles. 

4.- Mantenir les fites en perfecte estat de conservació i visibilitat. 
5.- Mantenir en perfecte estat de conservació les sendes de pas existents en la 

parcel·la i les aigüeres. 
6.- Mantenir en perfecte estat de conservació els marges i talussos de les aigüeres, 

escorredors o séquies que limiten amb la seua parcel·la, realitzant periòdicament 
treballs d’eliminació de la vegetació que puga interferir en el curs de l’aigua o els 
accessos de la mateixa. 

7.- A l’observança de les normes que es deriven de la present ordenança. 
 
Article 22. Drets dels propietaris  
 
Tot propietari de camp o finca rústica gaudeix dels drets que a continuació es 
relacionen: 
 
1.- Exigir el compliment de la present ordenança a tot aquell que no l’observara per les 
vies legalment establertes. 

 
2.- Denunciar qualsevol infracció per incompliment de la present ordenança al Consell 
Agrari Municipal o a l’Ajuntament de Corbera, per considerar-se afectat per alguna 
conducta o actuació d’un altre propietari que estime que li ha reportat dany o perjudici a 
la seua propietat.  

 
Article 23. Infraccions  
 
1.- L’ incompliment, encara a títol simple d’inobservació d’allò preceptuat en la present 
Ordenança Municipal, constituirà infracció administrativa a excepció de les tipificades 
en la llei urbanística vigent.  
 
2-.Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Tindran el caràcter de 
molt greus la reiteració i la reincidència en les faltes greus. 
 

a) Són infraccions greus les accions realitzades fraudulentament que contravinguen 
el que disposa la present ordenança, principalment quant a les cremes agrícoles 
i la usurpació de camins públics, i a més quan el dany causat afecte béns i 
interessos de tercers causant-los un perjuí directe i d'importància, o creant un 
risc cert i igualment important per a les persones. 

 
b) Són infraccions lleus totes les que suposen una infracció temporal de les normes 

previstes en la present ordenança que no estiguen qualificades de greus, i la 
seua reposició a la legalitat siga realitzada per l'infractor amb caràcter immediat. 

 
3.- La responsabilitat administrativa derivada del procediment sancionador, serà 
compatible en l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada pel mateix al 
seu estat originari, així com a la indemnització dels danys i perjudicis causats.  
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4.- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat dels culpables. 
 

a) Haver-s’hi prevalgut, per a cometre-la, de la titularitat d'un ofici o càrrec 
públic. 

b) La utilització de violència o qualsevol altre tipus de coacció sobre l'autoritat o 
funcionari públic encarregat del compliment de la legalitat, o per mitjà de 
suborn. 

c) Haver-la comesa alterant els supòsits de fet que presumptament legitimaren 
l'actuació, o per mitjà de falsificació dels documents en que s'acreditara el 
fonament legal de l'actuació. 

d) Realitzar-la aprofitant-se o explotant en benefici seu una greu necessitat 
pública o del particular o particulars que resultaren perjudicats. 

e) La reiteració i la reincidència. 
 

5-. Són circumstàncies la concurrència de les quals atenua la responsabilitat dels 
culpables d'una infracció  de la present ordenança: 
 

a) No haver tingut intenció de causar un dany tan greu als interessos públics o 
privats afectats pel fet. 

b) Haver procedit el culpable a reparar o disminuir el dany causat, abans de la 
iniciació de les actuacions sancionadores. 
 

6-. Són circumstàncies que, segons cada cas, puguen atenuar o agreujar la 
responsabilitat: 
 

a) El major o menor coneixement tècnic dels detalls de l'actuació, d'acord amb 
la professió o activitat habitual del culpable. 

b) El major o menor benefici obtingut de la infracció o, si és el cas, haver-la 
realitzat sense consideració cap al possible benefici econòmic que se’n 
derivara. 

 
7-. Quant en el fet concórrega alguna circumstància agreujant, la sanció s'imposarà 
sempre en el seu grau màxim. 
 
Si concorreguera alguna circumstància atenuant, la sanció s'imposarà en el seu grau 
mínim. 
 
 Article 24. Sancions  
 
1.- Les sancions a imposar estaran en funció del tipus de infracció i les circumstàncies 
que concórreguen. Els imports màxims a imposar seran:  
 

a) Infraccions molt greus: fins 1.000 euros 
b) Infraccions greus: fins  500 euros 
c) Infraccions lleus: fins  250 euros 

 
 respecte a allò establert en la legislació de règim local que preveu en aquests casos. 
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2.- Quan el Consell Agrari Municipal actuem en funcions d’arbitratge entre les parts que 
mantinguen un conflicte privat, determinarà la forma en què ha de quedar reparat el 
dany causat, sent aquesta resolució obligatòria per a les parts, en els termes establerts 
pel Codi Civil i la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d’Arbitratge. o norma que la 
substituïsca o modifique. 
 
3.- Serà òrgan competent per imposar la sanció derivada del procediment instruït a 
l’efecte, l’alcalde, sent aquesta competència indelegable, si més no, podrà 
desconcentrar-se en la forma establerta en l’article 10.3, paràgraf 2°, del Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost, o norma que el substituïsca o modifique. 
 
4.- En tot cas, la quantia de la multa que s’impose haurà de ser ingressada en la 
tresoreria municipal en els terminis que s’assenyalen, no podent pagar-se als agents de 
l’autoritat denunciants. No s’aplicarà descompte algun pel pagament de la mateixa.  
 
Article 25. Procediment  
 
1.- Serà el regulat en el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d’agost, o norma que el 
substituïsca o modifique, tenint en compte que es procurarà que l’òrgan instructor siga 
la regidoria responsable de l’àrea.  
 
2.- Quan la denúncia referisca a fets que siguen de competència del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció es remetrà immediatament a l’òrgan judicial competent, abstenint-
se l’Ajuntament d’instruir procediment sancionador en tant no haja recaigut resolució 
judicial al respecte.  
 
 


	L’ORDENANÇA REGULADORA DEL MEDI RURAL
	DISPOSICIONS GENERALS
	Article 1. Objecte
	Article 2. Vigència
	Article 3. Presumpció de tancament de finques rústiques
	Article 4. Prohibicions
	Article 5. Comissió de Valoració i Tribunal Jurat
	CAPÍTOL I. Servei de guarderia o vigilància rural
	Article 6. Funcions del servei de guarderia o vigilància rural. Figura del Guarda Rural
	CAPÍTOL II. De les distàncies i obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, així com tancaments de finques
	Article 7. Llicències
	Article 8. Distàncies i separacions en el tancament de finques rústiques
	CAPÍTOL III. Animals
	Article 9. Animals
	CAPÍTOL IV. Transformació de finques rústiques. Distàncies i obres intermèdies per certes construccions i plantacions
	Article 10. Transformacions en finques rústiques.
	Article 11. Plantacions d’arbres.
	Article 12. Talls de branques, arrels i arrancada d’arbres
	Article 13. Parcel les abandonades
	CAPÍTOL V. Camins municipals.
	TÍTOL I. CLASSIFICACIÓ DELS CAMINS
	Article 14. Camins Municipals.
	TÍTOL II. NORMES GENERALS SOBRE CAMINS MUNICIPALS
	Article 15.
	CAPÍTOL VI. Prohibició d’abocaments
	Article 16.
	CAPÍTOL VII. Focs i cremes
	Article 17. Focs i cremes
	Article 18.  Construcción de cremadors
	CAPÍTOL VIII. Dels abonaments, productes fitosanitaris i els seus envasos
	Article 19 . La utilització d'abonaments químics i productes fitosanitaris.
	Article 20 . La utilització d'abonat orgànic (fem).
	CAPÍTOL .IX  Deures i drets dels propietaris. Infraccions, sancions i procediment
	Article 21. Deures dels propietaris
	Article 22. Drets dels propietaris
	Article 23. Infraccions
	Article 24. Sancions
	Article 25. Procediment

