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EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA  

 

En compliment d’allò que disposa l’article 17.2 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i l'art. 70 de la Llei Reguladora de 

les Bases de Règim Local, s'eleva a definitiu per no haver-se presentat cap 

reclamació, a l'acord d'aprovació provisional adoptat pel plenari de la corporació en 

sessió de data 30 de juny de 2016, la imposició d de l’Ordenança municipal 

reguladora del medi rural, per a la seua entrada en vigor a l’endemà de la seua 

publicació al BOP 

ORDENANÇA REGULADORA DEL MEDI RURAL DEL TERME MUNICIPAL DE 
GUARDAMAR DE LA SAFOR.  

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS (Objecte i vigència) 

Article 1.Objecte 

És objecte de la present ordenança la regularització dels usos i 
costums que, dins de l'àmbit rural es practiquen en el terme 
municipal de Guardamar de la Safor, i alhora adequar-los al marc 
social actual, tot això sense perjuí de les funcions de 
cooperació, col·laboració i informació recíproca que han de 
presidir les relacions entre l’Ajuntament i les administracions 
amb competència sectorial en les matèries a què al·ludeix 
aquesta Ordenança, d'acord amb allò que preveuen l'article 56 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 4 de la Llei 30/1992. 

Article 2.Vigència 

1. La present ordenança entrarà en vigor d'acord amb el que 
estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i s’aplicarà fins que 
no siga derogada, suspesa o anul·lada. 

2. La Regidoria d’agricultura i medi ambient, a la vista de les 
dades i dels resultats que dóna l'experiència en l'aplicació 
d'aquesta ordenança, pot proposar al Ple de l'Ajuntament les 
reformes més adequades que s’hagen d’introduir. 

TÍTOL II.REGULACIÓ D'USOS I COSTUMS.  
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Article 1.Presumpció de tancament de finques rústiques 

A l'efecte de l'aplicació d'aquesta Ordenança, i en relació a 
tercers, i sempre que no conste la tolerància o consentiment del 
propietari, siga expressa o tàcita, tota finca rústica o amb la 
classificació de sòl no urbanitzable del terme municipal, es 
considera tancada i delimitada d’acord amb la informació que es 
desprenga de l'Oficina del Cadastre Virtual dependent del 
Ministeri d'Economia i Hisenda, encara que materialment no ho 
estiga, com d'altra banda s’estableix en el Codi Civil. 

Article 2.Prohibicions 

1. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta ordenança i sempre que no 
conste la tolerància o consentiment del propietari, siga 
expressa o tàcita, es prohibix en les finques rústiques o 
agrícoles, els annexos i servituds, segons la presumpció 
establida en l'article anterior, el següent: 

a)Entrar a arreplegar-hi restolls, branques, troncs, 
herbes, palles o canyes. 

b)Entrar a arreplegar-hi cítrics, hortalisses, verdures, 
fruites o qualsevol tipus de fruits ja hagen caigut o no, 
branques per a empelts o qualsevol altre fruit. 

c)Travessar finques alienes, qualsevol que siga el mètode 
que s'utilitze. 

d)Produir danys al regar en finques o camins per 
sorregaments. 

e)Caçar o fer pràctiques d’ensinistrament de gossos en 
l'àmbit de la delimitació del vedat, fins que no 
s'arrepleguen les collites. 

f)Fer-hi pràctiques esportives de qualsevol índole, a 
excepció de les tradicionals d'àmbit cultural, 
autoritzades expressament per escrit pel propietari de 
l'immoble, així com les que disposen de llicència 
municipal d'activitat, inclús de caràcter temporal. Esta 
prohibició no comprén les practiques esportives de 
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caràcter individual com ara el senderisme, fúting i les 
ciclistes de diferents modalitats, les quals sempre poden 
fer-se en camins d'ús públic amb la senyalització de 
seguretat deguda. 

 

2. El propietari que es considere afectat per alguna d'aquestes 
conductes o per altres que estime que li han reportat dany o 
perjuí a la seua propietat, podrà denunciar els fets mitjançant 
la forma establida en l'article 5.1 de la present ordenança, 
sense perjuí que puga exercitar altres accions que li 
assistisquen en dret. 

Article 3.Comissió de valoració o reclamacions 

La regidoria d’Agricultura i Medi ambient de l’Ajuntament 
Guardamar de la Safor podrà crear una Comissió de Valoració o 
Reclamacions, formada entre altres per veïns, tècnics municipals 
i el jutge de pau, la qual podrà actuar, d’acord amb allò que 
preveu la Llei 36/1988, de 5 de desembre, com a àrbitre per a 
resoldre les disputes i controvèrsies que es produïsquen. En el 
cas de no haver-hi acord entre els contendents, s’ha de seguir 
la tramitació que s'expressa a continuació. 

1. Si el propietari formula una denúncia o reclamació, s’ha de 
requerir al presumpte infractor que comparega davant de la 
Comissió de Valoració o Reclamacions, la qual actuarà com a 
pèrits pràctics i ha de determinar els danys causats i valorar-
los d’acord amb l'ús i costum de bon llaurador i segons el seu 
parer. De la qual cosa s’ha d’alçar acta, en la qual s’ha de fer 
constar: 
 

-Dia, mes, any i lloc de la valoració. 

-Persones que hi intervenen. 

-Danys, perjuís i sostraccions ocasionades. 

-Criteri de valoració. 

-Quantificació dels danys ocasionats. 

-Signatura de les persones que hi intervenen i donen fe de 
l'acte. 

2. L'actuació del Comissió de Valoració o Reclamacions, en estos 
actes té el caràcter d'arbitratge entre les parts per a la 
resolució extrajudicial i equitativa del conflicte plantejat. 
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3. En el cas de no haver-hi acord entre els propietaris, o si a 
criteri de la Comissió el caràcter dels fets poden ser 
considerats com a delictes o faltes, el propietari o propietaris 
afectats podran dirigir la denúncia al Jutjat d'Instrucció 
competent. 

4. Igualment, de les actuacions esmentades, a criteri dels 
membres de la Comissió de Valoració o Reclamacions, amb 
independència que els propietaris afectats exercisquen els seus 
drets, es podrà remetre l’informe corresponent al jutjat 
d'instrucció competent. 

TÍTOL III.SERVEIS DE VIGILÀNCIA RURAL 

Article 1.Funcions del servei de vigilància rural. 

Les funcions de vigilància rural, mentre no s'haja constituït el 
servei per personal destinat a este menester, les han de dur a 
terme el vigilant municipal o auxiliars de la policia Local de 
Guardamar de la Safor, ja que impliquen exercici d'autoritat. 

Són funcions de vigilància rural les següents: 

1. Vetlar pel compliment de les disposicions que dicte l'Estat, 
la comunitat autònoma o l’Ajuntament de Guardamar de la Safor, 
relatives a la conservació i millora de la naturalesa, medi 
ambient, recursos hidràulics, riquesa cinegètica, piscícola, 
agrícola, forestal, i de qualsevol altra índole que estiga 
relacionada amb els temes rurals i mediambientals, inclús la 
pràctica de la caça i la pesca. 

2. Garantir el compliment de les ordenances, dels reglaments i 
dels bans de l'Ajuntament, en l'àmbit de la seua actuació. 

3. Vigilar i protegir el patrimoni municipal pel que fa a les 
parcel∙les situades en sòl no urbanitzable o rústic, els espais 
públics rurals, així com la delimitació i demarcació del terme 
municipal per a la conservació íntegra. 

4. Prestar auxili en cas d'accident, catàstrofes o calamitats 
públiques en la forma prevista en les lleis en l'execució dels 
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plans de Protecció Civil o en el pla d'emergències que 
s'establisca. 

5. Vigilar i atendre la xarxa de comunicacions rurals (pistes, 
camins, sendes, ponts, guals, etc.), els desnivells naturals ( 
canals, barrancs, rambles, etc.) i les aigües incontrolades que 
puguen afectarne la integritat, així com, vigilar els abocaments 
incontrolats, tant sòlids com líquids, que molesten i danyen el 
camp i el bestiar. 

6. Cooperar en la resolució dels conflictes privats que es 
produïsquen en el medi rural, quan siguen requerits per a ferho, 
tenint en compte les competències de la Comissió de Valoració i 
Reclamacions. 

7. Controlar i fer el seguiment de totes les activitats que es 
facen i que estiguen qualificades d'especial protecció agrícola, 
forestal, paisatgística o ecològica pel Pla General d'Ordenació 
Urbana o altres instruments d'ordenació i protecció. 

8. Practicar notificacions, requeriments o fer inspeccions que 
determinen els departaments i serveis municipals en l'àmbit del 
medi rural.  

9. Emetre els informes que els òrgans administratius i 
autoritats municipals els requerisquen. 

10. Denunciar a l'autoritat les infraccions de caça, les 
epizoòties i l’apicultura. 

11. Supervisar els aprofitaments de qualsevol tipus, concedits 
per l'Ajuntament o els organismes autònoms, sobre les parcel∙les 
municipals. 

12. Inspeccionar permanentment les activitats comercials, 
industrials i de serveis, legalitzades o no, situades en sòl 
rústic o no urbanitzable, pel que fa a la repercussió dels 
processos productius sobre el medi ambient i els recursos 
naturals, així com els que específicament se’ls encomane. 

13. Controlar i fer el seguiment de totes les activitats que es 
porten a terme dins de les zones qualificades com d'especial 
protecció agrícola, forestal, paisatgística o ecològica per les 
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normes del Pla General d'Ordenació de Guardamar de la Safor i 
altres instruments d'ordenació i protecció. 

14. Totes aquelles relacionades amb el lloc de treball dins de 
l'àmbit rural, que se'ls recomane pels òrgans i autoritats 
municipals. 

TÍTOL IV.OBRES I CONSTRUCCIONS 

Article 1.Llicències 

1. Per a executar qualsevol tipus d'obres, moviments de terra, 
construccions o instal·lacions en el terme municipal, siguen 
fixes o provisionals, és necessària la llicència municipal 
prèvia amb informe dels tècnics de l’ajuntament, a excepció dels 
treballs clàssics de la bona pràctica agrícola que no comporten 
l'alteració de les cotes vigents del sòl dels predis, ni dels 
cursos d'aigua. 

2. La finalització de les obres deurà de comunicar-se als 
servicis tècnics de l’ajuntament per la seu revisió.  

TÍTOL V.DE LES DISTÀNCIES I OBRES INTERMÈDIES PER A 
CERTES CONSTRUCCIONS I PLANTACIONS, I TAMBÉ TANCAMENT DE 
FINQUES 

Article 1.Distàncies de separacions en el tancament 
de finques rústiques. 

Si no hi ha acord i segons el que es preveu legalment, s’ha de 
respectar el costum tradicional pel que fa a obres, plantacions 
de bardisses, bardisses mortes, tanques de fil d’aram i closes 
per al tancament de finques rústiques, de manera que no 
perjudique les finques confrontants, d’acord amb la Llei 4/2004, 
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del 
Paisatge, de 30 de juny, i s’han de complir les regles següents: 

A) Tancament amb malla metàl·lica i teles transparents.  

En el cas que els propietaris de les finques limítrofs no es 
posen d'acord per al tancament amb malla metàl·lica o tela, 
podrà fer-ho un d'ells dins del terreny de la seua propietat, 



                   

                AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 
                       C/ NOU D’OCTUBRE Nº3,  46711 (VALÈNCIA)  TLF 962818851, FAX 962803117 
 

7 

 

sempre que respecte tota la longitud del molló mitger (fita 
lliure). 

En general el molló mitger o fita ha de ser de 10 centímetres 
per a la separació de propietats i, si no hi ha, s'entendrà que 
és d’eixa mesura i com si les finques estigueren fitades. 

No es permetrà el fil d'aram espinós. 

L'altura màxima de la tanca serà de 2 metres. Excepcionalment i 
per raons justificades es permetrà altures superiors. 

Quan es pretenga col·locar piquetes i tela metàl·lica, serà 
precisa la prèvia llicència municipal. 

B) Tancament amb bardisses mortes, seques o de canyes. 

Si els propietaris de les finques limítrofs no es posen d’acord 
per al tancament amb bardisses mortes, seques o de canyes 
seques, podrà fer-ho cada un d'ells dins del terreny de la seua 
propietat, sempre que se separen 10 centímetres del límit 
divisori o centre de la fita mitgera. Ha de tindre fins a una 
alçària màxima de dos metres. Excepcionalment i per raons 
justificades es permetrà altures superiors. 

A més dels 10 cm citats de separació, per a la col·locació de la 
tanca, si limita amb un camí i les condicions del terreny ho 
exigeixen, perquè hi ha talussos, terraplens, sèquies, o també 
s’hi ha de deixar una cuneta, necessitarà el permís previ del 
ajuntament de Guardamar de la Safor. 

C ) Tancament amb bardisses vives. 

En el cas que els propietaris de les finques limítrofs no es 
posen d'acord per al tancament amb bardisses, cada un d’ells 
podrà fer-ho plantant-ne dins de la seua propietat, sempre que 
se separe un metre del límit divisori o del centre del molló 
mitger, fins a una alçària màxima de dos metres. 

El propietari de la bardissa està obligat a retallar-la 
anualment en l'època adequada i oportuna segons costum per a 



                   

                AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 
                       C/ NOU D’OCTUBRE Nº3,  46711 (VALÈNCIA)  TLF 962818851, FAX 962803117 
 

8 

 

mantindre l’alçària reglamentària i que les branques i arrels no 
perjudiquen els predis limítrofs. 

A més d’1 metre citat de separació, per a la col·locació de la 
bardisses vives, si limita amb un camí i les condicions del 
terreny ho exigixen, perquè hi ha talussos, terraplens, sèquies, 
o també s’hi ha de deixar una cuneta, necessitarà el permís 
previ del ajuntament de Guardamar de la Safor.  

D ) Tancament d'obra. 

Tot propietari podrà tancar les seues heretats per mitjà de 
tanca, a nivell del camp, d'acord amb estes condicions: 

a) L'alçària de la base d'obres ha de ser de 40 
centímetres aproximadament, i la resta ha de ser de 
tela metàl·lica fins a una alçària màxima de 2 metres.  

En el cas que este tancament altere el curs natural de 
les aigües pluvials, no es permet l'alçament de base 
d'obra, o bé, en el mur dit, s'hauran de fer els 
sobreeixidors corresponents (cada dos metres i amb 
quaranta centímetres d'obertura), sempre que no 
perjudique les parcel·les confrontants, l'eixida de les 
aigües pluvials no s’ha de canalitzar, s’ha d’evacuar 
del predi pel sistema de cavallera. 

La base d'obra s’ha de procurar que harmonitze amb el 
paisatge i l’entorn, especialment en la zona d’Especial 
Protecció Paisatgística on es primarà la construcció 
amb pedra, l’enlluït de la zona d’obra o la utilització 
de fusta en volta de tela metàl·lica  

b) S’ha de deixar una separació entre heretats de 50 
centímetres 

c) Les obres no podran realitzarse sense prèvia 
sol·licitud i obtenció de llicència municipal. 

E ) Xamfrans. 
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En les finques que facen cantó a dos camins rurals o en els 
límits amb camins amb girs pronunciats o bruscos, és obligatori 
per a permetre la visibilitat del trànsit, que els tancaments 
formen xamfrans. El camí ha de quedar el doble d'ample des del 
seu eix al centre del xamfrà. 

F ) Hivernacles. 

Els hivernacles que es construïsquen en les finques s’han de 
separar com a mínim 1 metre del centre del molló mitger. 

G) Basses d'aigua. 

El perímetre de totes les basses d'aigua que es construïsquen ha 
d’estar tancat amb una tanca metàl·lica que ha de tindre dos 
metres d'alçària i s’ha de prendre com a cota zero el coronament 
de la bassa. 

Les basses tenen la classificació següent: 

 Si la bassa no sobrepassa els 90 cm de la cota del terreny 
en un perímetre de cinc metres en tots els costats, es 
considera bassa no elevada. 

 Si la bassa supera els 90 cm de la cota del terreny o 
assentament, es considera bassa elevada. 

 

Cal aportar el projecte tècnic sempre que la bassa siga d'obra, 

així com si té una capacitat igual o superior a 150 m
3 

de 
capacitat màxima fins al sobreeixidor. 

Les obres de qualsevol tipus de bassa no podran realitzar-se 
sense prèvia sol·licitud i obtenció de llicència municipal. 

Condicionaments per a basses que no sobrepassen els 90 cm (no 
elevades): 
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Les separacions a límits i camins, en funció de l’elevació i 
capacitat, quan es tracte de basses no elevades : 

 Si és inferior a 150 m
3 

de capacitat, la distància de 
separació ha de ser de 2 metres a marges i a camins, i un 
minin de 6 m al eix de camins. 

 Si la capacitat està entre 150 i 500 m
3

, la distància de 
separació ha de ser de 3 metres a marges i a camins, i un 
minin de 7 m al eix de camins 

 Si la capacitat és superior a 500 m
3

, la distància de 
separació ha de ser de 4 metres a marges i a camins, i un 
minin de 8 m al eix de camins. 

 

Condicionaments per a basses que sobrepassen els 90 cm 
(elevades) : 

Les separacions a límits i camins han de ser les següents en 
funció de l’elevació i la capacitat, quan es tracte de basses no 
elevades : 

 Si és inferior a 150 m
3 

de capacitat, la distància de 
separació ha de ser de 2 metres a marges i de 8 metres a 
camins, i un minin de 12 m al eix de camins. 

 Si la capacitat és superior a 150 m
3

, la distància de 
separació ha de ser de 10 metres a marges i de 16 metres a 
camins, i un minin de 20 m al eix de camins. 

 

H) Altres obres. 

1. Per a executar qualsevol tipus d'obra o instal·lació, de les 
previstes en el present títol, de caràcter fix, provisional o 
mòbil, o de parets per a canalitzar sèquies de desaigües o 
sèquies, que confronten amb carreteres o camins rurals, cal la 
llicència municipal prèvia. 



                   

                AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 
                       C/ NOU D’OCTUBRE Nº3,  46711 (VALÈNCIA)  TLF 962818851, FAX 962803117 
 

11 

 

2.En tot cas s’han de respectar les distàncies i les condicions 
fixades en els decrets del Govern Valencià, el Decret 49/1994, 
sobre Mesures per a Limitar la Pol·linització Encreuada de 
Plantacions de Cítrics, i el Decret 12/1987, sobre Regulació de 
l'Activitat Apícola, així com qualsevol altra disposició dictada 
pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana en matèria 
d'apicultura, pol·linització, tractaments fitosanitaris o resta 
de qüestions d'índole agrícola. 

I) General d’obres en zona d’especial protecció paisatgística 

 
En la zona delimitada com a d’Especial Protecció Paisatgística 

pel PGOU de Guardamar de la Safor qualsevol tipus d’obra 

d’infrastructura deurà integrar-se paisatgísticament en el seu 

entorn, a tal efecte s’efectuaran preferentment amb elements de 

fusta natural o en el seu defecte amb pedra no pulida o morter 

de ciment pintat amb colors apropiats a l’entorn. 

Article 2.Plantacions d'arbres 

A l'empara del que establix l'article 591 del Codi Civil, es 
regulen en este capítol, les distàncies de separació per a la 
plantació d'arbres, tant plantacions com arbres aïllats, i que 
han de ser les següents: 

La distància de separació dels arbres que es planten al costat 
de les parcel·les limítrofs, en el cas que els propietaris de 
les finques limítrofs no es posen d'acord, o al costat d’una 
carretera o camí ha de ser: 

a)1,5 metres: ceps i anàlegs. 

b)2,5 metres: cítrics, pereres, pomeres, bresquilleres, 
pruneres, nisprers, cirerers, caquiers magranes, llorers i 
anàlegs. 

c)4 metres: palmeres, moreres, albercoquers, ametlers, 
oliveres, ginjolers i avellaners. 
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d)6 metres: garroferes, figueres, alvocats, anouers i 
coníferes o resinoses. 

e)8 metres: plataners, eucaliptus, altres frondoses no 
ressenyades en distàncies anteriors i anàlegs.  

f)En cas de plantació de canyes, baladre o una altra 
espècie per a subjecció de talussos, els han de mantindre 
i esporgar els propietaris. 

 

Article 3.Tall de branques, arrels i arrancada 
d'arbres. 

1. Tot propietari té dret a demanar que s'arranquen els arbres 
que d'ara en avant es planten, o nasquen, sempre que tinguen 
menys de dos anys, a una distància de la seua finca menor que 
l'establida en l'article anterior. 

2. Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre una finca o 
camí limítrof, l'amo d'estos té dret a reclamar que es tallen 
quan s'estenguen sobre la seua propietat, encara que s'hagen 
guardat les distàncies assenyalades. 

3. Si són les arrels dels arbres veïns les que s'estenen en 
propietat d'un altre, l'amo del sòl en què s'introduïsquen podrà 
tallar-les per si mateix, dins de la seua finca, encara que 
s'hagen guardat les distàncies assenyalades, també si estes 
arrels causaren dany a plantacions o obres. 

TÍTOL VI.CAMINS MUNICIPALS 

Article 1.Classificació dels camins. 

Amb observança plena d'allò que preveu la Llei valenciana 6/1991 
de 27 de març i sense perjuí de la legislació sectorial 
aplicable, s'entén, a l'efecte d'esta ordenança, que són 
carreteres, camins i pistes rurals, tots aquells de domini 
públic municipal i d'ús comú general susceptibles de trànsit 
rodat que circulen pel terme municipal. Quan travessen terrenys 
classificats de sòl urbà o urbanitzable o per nuclis de població 
identificats en sòl no urbanitzable, els trams afectats tindran 
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la consideració de carrers o vies d'accés a les parcel·les, amb 
el tractament propi d'estes. 

Article 2.Servitud de pas. 

Només hi ha servitud de pas, quan està reconeguda en document 
públic o privat, sense que el mer transcurs del temps atorgue el 
dret de pas. 

Quan s'haja constituït una servitud de pas i llevat que en el 
títol no es dispose o resulte cap altra cosa, es presumirà que 
té, com a màxim per a les necessitats del predi dominant, 
l'amplària que s'indica: 

 1 metre d'ús i 0,5 metres a cada costat de llum  

L'usuari del pas en estes servituds o camins privats té 
l'obligació de mantindre el camí de pas en condicions òptimes, 
inclús té el dret de reomplir-lo o rebaixar-lo, si és el cas, 
sempre, per descomptat, que no perjudique el veí o veïns, a fi 
d'evitar entollaments per reg i pluja, sense possibilitat de 
canalitzar aigües al camí o servitud. 

La servitud de pas haurà de continuar respectant-se encara que 
transite parcialment o totalment per una zona que s'haja 
qualificat com a urbana. 

Article 3.Distàncies de separació dels tancaments. 

En compliment de l'article 100.2.f) del Decret 67/2006 "Amb 
independència de les majors exigències que pogueren resultar de 
la legislació sectorial aplicable, en sòl no urbanitzable no 
podran realitzarse tancaments que donen a camins públics, camins 
rurals o camins privats utilitzats per més d'una parcel∙la, a 
distàncies inferiors a 4 metres mesurades des de l'eix d'aquests 
camins." Així mateix es tindrà en conter l’exposat a l’art 212 
del PGOU de Guardamar de la Safor que es concreta en: 
 

 El tancament podrà ser a la fita i dins dels límits de la 
finca, a excepció de linders a camins rurals senyalats en les 
Normes, camins agrícoles senyalats en el cadastre rústic i 
sendes: 
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 Junt a camins rurals senyalats com a tals en les Normes com 
a sistemes generals, el tancament se situarà fora de 
l’ample senyalat en estes. 

 Junt a camins existents senyalats en el cadastre rústic, 
d’amplària entre 2 a 4 m., a 2 m. De l’eix i a la fita si  
la seua amplària es superior a 4 m. 

 Junt a sendes, sèquies o camins d’amplària inferior a 2,0 
m. a 1,00 m. del eix. 

Article 4.Normes generals sobre camins municipals. 

1. PROHIBICIÓ DE VARIAR LÍMITS. 

Es prohibeix distribuir o traslladar els pals o senyals 
indicadors dels límits de les propietats particulars, camins o 
del terme municipal. 

2. PROHIBICIÓ D'OBSTRUCCIÓ. 

Els camins, canals, travesseres, braçals i la resta de servituds 
destinades al trànsit de persones i bestiar, no podran tancar-
se, obstruir-se ni estretir-se de cap manera. Tampoc es podrà 
edificar dins de les línies de servitud. 

Els propietaris de les finques limítrofs amb els camins tenen 
l’obligació de tallar totes les branques, canyes i males herbes 
que molesten el trànsit de la via pública. 

Les terres, pedres o l’arbratge que per les pluges o per 
qualsevol altre motiu de força major, es desprenguen de les 
finques sobre el camí, els ha de retirar el propietari del camí. 
En altres supòsits, els ha de retirar el propietari de les 
finques. 

3. PROHIBICIÓ D'OCUPACIÓ. 

No es permet als particulars incorporar, en tot o en part, a les 
seues possessions, estes vies de comunicació, ni fer-hi 
construccions, com ara tanques, etc., que minven els drets del 
comú de veïns. 
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L'Ajuntament ha de disposar la restitució dels primers al domini 
públic i la demolició dels segons, cosa que haurà d’ordenar 
l'autoritat municipal. 

4. PROHIBICIÓ DE CAUSAR DANYS EN CAMINS I SERVITUDS PÚBLIQUES. 

Es prohibix causar danys en els camins i servituds públiques, 
així com extraure’n pedra o sorra. 

Així mateix, no es permetrà l'arrossegament directe pels camins, 
de brancatges, ferramentes de cultiu, materials de construcció, 
o qualsevol altre objecte. 

Els propietaris de les heretats frontereres als camins no poden 
impedir el lliure curs de les aigües naturals o pluvials que 
d'estos provinguen, mitjançant rases, calçades o col·locant 
obstacles en el límit de la seua propietat. 

5. NORMES DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ. 

El trànsit pels camins ha d’estar expedit constantment, sense 
que puga haver-hi cap objecte o cap vehicle que els obstruïsca. 

6. PRECISIÓ D'AUTORITZACIÓ PER A CONSTRUIR REIXATS 

No podrà ser construït cap mur sense prèvia llicència municipal 
en la qual es fixaran les condicions d'alineació i rasant al fet 
que han de sotmetre's. En els camins no podrà ser executada obra 
alguna per a conducció d'aigües o per a qualsevol altre objecte. 
Correspondrà a l'Alcaldia atorgar l'autorització corresponent. 

7. PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS. 

L'ajuntament de Guardamar de la Safor, pot imposar taxes i 
altres tributs per a portar a terme la pavimentació i el 
manteniment de camins de conformitat amb la normativa en vigor. 
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TÍTOL VII.DEL DEPÒSIT DE MATERIALS I ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES, ABOCAMENTS, FOC I MATENIMENT DE PARCEL∙LES. 

Article 1.Depòsit de materials en camins municipals. 

1. Es podran depositar en les carreteres i camins rurals per a 
entrada a les finques particulars, fem, materials d'obres menors 
i altres efectes, amb caràcter excepcional i sempre que no puga 
fer-se en l'interior de la mateixa finca, amb la senyalització 
per a preservar la seguretat viària, i en qualsevol cas s’ha de 
deixar pas suficient per al trànsit de persones i vehicles. El 
propietari del predi objecte dels treballs s’ha de 
responsabilitzar dels danys i perjuís que podrà ocasionar a 
tercers, així com del manteniment de la senyalització de trànsit 
establida pel municipi. Quan es tracte d'una ocupació superior a 
24 hores, de caràcter periòdic, els serveis municipals hauran de 
tramitar-la com a ocupació de via pública. 

2.Transcorregut el termini assenyalat per l’autoritat competent 
o per la autorització d'ocupació de via pública corresponent, 
podrà retirar-los directament la Brigada d'Obres de 
l’ajuntament, i depositar-los dins de la propietat de 
l'interessat i atesos la naturalesa o el volum, traslladar-los 
al depòsit que determine l'Ajuntament a càrrec del sol·licitant 
de la llicència o autorització i este cost és exigible fins i 
tot per la via de constrenyiment de conformitat amb el que 
estableixen l’article 95 i concordants de la Llei 30/1992. 

3.Prèviament a l'ocupació de camins d'ús públic haurà de 
sol·licitar-se l’autorització corresponent. 

Article 2.Estacionament per a càrrega i descàrrega en 
camins municipals. 

Els vehicles estacionats en carreteres o camins rurals del terme 
municipal per a càrrega i descàrrega de mercaderies no han 
d’entorpir el trànsit rodat i han de deixar l’espai suficient 
per al pas d'altres vehicles i persones, i a este efecte, han de 
complir les normes del Reglament de Circulació, especialment 
quant a la senyalització. Els propietaris dels vehicles han de 
responsabilitzar-se dels danys i perjuís que poden ocasionar a 
tercers. 
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Article 3.Prohibició d'abocaments. 

1. Està prohibit llançar, depositar o tirar en els llits 
públics o privats, rieres, brolladors, barrancs, séquies, 
desaigües, col∙lectors i qualsevol element de la xarxa 
hidràulica o fluvial, qualsevol tipus d'objectes, llenya, 
canyes, brosses, pedres, envasos, plàstics, enderrocs, 
deixalles, fems orgànics o inerts, o qualsevol altre 
material o element que puga impedir el pas de les aigües o 
siga susceptible de degradar l'entorn o el medi ambient. 
Els envasos de productes tòxics de procedència agrícola no 
es podran dipositar ni acumular en la parcel·la, ni 
deixar-se a l’aire lliure, havent de dur-se, una vegada 
acabat el seu ús, al subministrador on es va adquirir per 
al seu reciclatge o destrucció per gestor autoritzat. 

2. Així mateix està prohibit tirar i depositar fems industrials 
o domèstics, enderrocs o deixalles o cap altre tipus de residus 
sòlids o líquids contaminants, inclosos els biològics, en tot el 
terme municipal. 

3. Quant als purins de granges porcines i d'altra índole de 
procedència animal, l'autorització d'abocament sobre qualsevol 
predi agrícola amb independència de l'autorització del 
propietari, haurà de comptar amb l’autorització de l’Ajuntament  

4. En les propietats privades no es permet l'acumulació de cap 
residu, deixalla, producte en desús, o fem, per a evitar que el 
vent o qualsevol altra causa puguen escampar-ho a propietats 
confrontants i causar-hi danys i males olors. 

5. Tampoc es permetrà donar eixida als camins, llits d'aigua i 
sendes d'ús públic o particular, a aigües procedents de 
piscines, aigües residuals de piques, llavadors, vàters, o cap 
altre abocament d'indústries disperses pel camp. Estes aigües 
han de ser absorbides o conduïdes a pous sèptics o femers 
situats en l'interior de les finques, els quals hauran d'estar 
degudament preparats i s’han de poder buidar. 

Article 4.Focs en la mateixa finca 

Per a fer foc o cremar restolls en la mateixa finca caldrà 
ajustar-se a allò que disposa la legislació aplicable, en 
particular el Pla de Cremes d'este terme municipal. 
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Article 5.Construcció de cremadors. 

Els propietaris que desitgen construir cremadors en les 
parcel·les, hauran de retirar-se 5 metres del límit de 
propietats o camins. Quan es limite amb parcel·les de 
plantacions d'arbres per a fusta, zones forestals o de risc 
d'incendi, la distància per a construir els cremadors, llevat 
que l'administració competent en el tema dicte altres normes a 
este efecte, ha d’anar en proporció al perill existent. 

Les construccions de cremadors haurà de complir les següents 
característiques: 

a. Cada cremador estarà format per blocs de formigó 
disposats deixant una separació entre ells, arribant fins 
una altura màxima de 2,5 metres. 

b. L’obertura lateral del cremador, per la qual 
s’introdueixen les restes a cremar estarà orientada sempre 
cap al interior de l’hort. 

c. L’obertura superior estarà coberta per una malla 
metàl·lica (mata espurnes) amb un ample de malla màxim de 
0,5 x 0,5 cm., per tal d’evitar la projecció d’espurnes 
fora del cremador què poden ocasionar algun incendi. 

Article 6.MANTENIMENT DE PARCEL∙LA 

1. Els propietaris de finques rústiques classificades, per tant, 
de sòl no urbanitzable, tenen els deures següents :  

a) Conservar el sòl, l’ús i mantenir la massa vegetal 
conforme a l'equilibri mediambiental, en l’ús i en les 
condicions necessàries perquè no es produïsca o incremente el 
perill de plagues, d’incendi, el risc d'erosió, inundació i 
contaminació, no es produïsca perill per a la seguretat o salut 
pública, i evitar qualsevol pertorbació mediambiental o danys o 
perjuís a tercers o a l'interés general. 

b) Els propietaris de parcel·les rústiques que per abandó 
del cultiu, o de solars abandonats confrontants amb terrenys 
rústics, que causen danys a les terres cultivades, bé per 
escampament de llavors, de males herbes, canyes o per plagues 
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procedents dels terrenys abandonats, estan obligats a netejar 
els terrenys i a pagar els danys que hagen causat en les 
parcel·les cultivades. 

c) Permetre o cedir a un tercer, a través del ajuntament de 
Guardamar de la Safor, per conveni, custòdia del territori o 
cessió previa, l’ús de la finca. Aquest tercer haurà de portar a 
terme les tasques de cultiu, replantació o reforestació en tota 
la superfície dels terrenys que l'hagen perdut com a 
conseqüència de l'abandó del cultiu, d’incendi, de desastre 
natural o d’acció humana no degudament autoritzada. Esta cessió 
serà per un mínim de 5 anys, i estarà en funció de l’ús a que es 
destina.  

d) Complir els plans o les normes establides per les 
conselleries competents en matèria d'agricultura, medi ambient i 
cultura, així com per les administracions sectorials, d'acord 
amb la legislació especifica per al bon funcionament de les 
obres i serveis públics. A este respecte han de facilitar als 
terrenys de la seua propietat l'execució dels treballs 
necessaris amb este fi públic, sense perjuí de les compensacions 
i indemnitzacions que els corresponguen. 

e) Mantindre les construccions o oficis –inclús els annexos en 
condicions de seguretat, salubritat i decor, per a la qual cosa 
hauran de portar a terme els treballs i les obres necessaris per 
a conservar-hi o rehabilitar-hi les condicions imprescindibles 
d'habitabilitat o ús efectiu que els és propi, en els termes que 
preveu la legislació urbanística, d'ordenació de l'edificació i 
del patrimoni cultural. 

f) Destinar el sòl als usos previstos per l'ordenació del 
territori o urbanística i autoritzats per les normes sectorials 
o el Pla General d'Ordenació vigent en el municipi de Guardamar 
de la Safor. 

g) No fer cap acte o activitat que puguen contaminar la terra, 
l'aigua o l'aire, de conformitat amb el que preveu la legislació 
aplicable, la informació de la qual es determina en els manuals 
d'ús dels productes que es tracten, especialment alhora de 
netejar les parcel·les limítrofs amb sèquies o llits d’aigua on 
quedarà totalment prohibit l’ús de materials amb la següent 
classificació: 
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 R50 Molt tòxic per als organismes aquàtics. 

 R51 tòxic per als organismes aquàtics.  

 R52 Nociu para los organismes aquàtics.  

 R53 Pot provocar a llarg termini efectes negatius en el 

medi ambient aquàtic. 

 R54 Tòxic per a la flora.  

 R55 Tòxic para la fauna.  

 R56 Tòxic para los organismes del sol.  

 R57 Tòxic para las abelles.  

 R58 Pot provocar a llarg termini efectes negatius en el 

medi ambient. 

h) No fer cap segregació o divisió de terrenys ni actes jurídics 
de parcel·lació o determinació de l'ús de finques en contra del 
que estableix la legislació agrària, forestal, i urbanística. 

i) No tolerar, ni permetre, ni consentir ni autoritzar abocadors 
il·legals o incontrolats que hi hagen o puguen haver-hi en 
terrenys de particulars, i han de col·laborar amb els poders 
públics en la detenció i restauració posterior del medi ambient 
alterat. Per a la qual cosa, la propietat podrà optar, a 
l'efecte d'evitar-ne l’establiment incontrolat i la possible 
sanció, amb les condicions de cessió de l'apartat c) del present 
article. 

j) Tenint en compte que els ribassos i talussos són propietat 
del predi superior, encara que el tancament del camp es fa per 
la part superior d’este, el manteniment i la neteja els haurà de 
fer el propietari. 

2. L'Ajuntament, l'Administració General de l'Estat a través del 
Servei de Protecció a la Naturalesa de la Guàrdia Civil, així 
com els òrgans de la Generalitat Valenciana competents en la 
matèria, han de vetlar per mitjà de l'exercici de les seues 
competències, en execució de les competències que legalment els 
corresponguen i les previstes pel règim de protecció de la 
legalitat i la disciplina urbanística, pel compliment dels 
deures anteriors.  
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Per al compliment efectiu d’este deure, l’Ajuntament està 
facultat per a dictar les oportunes ordres d’execució, així com 
tramitar un expedient sancionador per incompliment de la 
normativa. Els serveis municipals podran requerir als 
propietaris d’aquelles parcel·les que consideren abandonades la 
neteja d’estes d’acord amb allò exposat en els punts anteriors, 
poden iniciar un expedient sancionador a la vista de 
l’incompliment de l’esmentat requeriment d’1 mes des de la data 
de la notificació per a la seua neteja. Transcorregut este 
termini procedirà la realització subsidiària de la neteja per 
part de l’administració a càrrec del propitari, així com de les 
corresponents sancions. 

3.Tots els danys que es produïsquen per no complir esta 
normativa, serien de càrrec i compte del propietari del camp 
causant. 

TÍTOL VIII.DE LES SÈQUIES  

Article 1.protecció de les sèquies 

És consideren sèquies totes aquells cursos d’aigua que 
independentment de la seua grandària, de forma regular o 
estacional tenen aigua correnta. En l’àmbit territorial de 
Guardamar de la Safor les sèquies es consideren elements 
especialment protegits en qualsevol condició que es troben. 

Article 2. Condicions generals dels ponts i les 
infraestructures de passos sobre les sèquies 

1. Quan l’accés a una parcel·la haja de travessar una sèquia i 
no hi existisca alternativa, es permetrà la construcció d’un 
pont què permeta l’accés a aquesta. 

2. La construcció d’aquestes infraestructures necessita una 
autorització prèvia de l’obra de l’Ajuntament de Guardamar de la 
Safor. Per aquest motiu hi haurà un model de sol·licitud on 
figuren les dades que han d’emplenar-se i la documentació que 
s’ha d’aportar. 
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Article 3.Construcció de ponts i infraestructures de 
pas sobre les sèquies 

1. L’obra de passada ha d’evitar, en tot el possible, la 
pertorbació de les condicions de desguàs de la pròpia sèquia, 
evitant el dipòsit de sediments en el seu interior.  

2. Es permeten dos tipus d’obra de passada, col·locació de tubs 
o col·locació de bigues. En ambdós casos amb una única secció 
que garantisca el pas de l’aigua, i per a això l’amplada haurà 
de ser equivalent, com a mínim, a 1,20 metres. 

3. En qualsevol cas, la llosa de formigó armat, què actuarà com 
el pont d’accés a les parcel·les, podrà tindre una amplada 
màxima de 3 metres. 

Article 4.Qualitat de l’aigua i prevenció de 
vessaments i abocaments 

1. Amb caràcter general, queden prohibits tots aquells usos i 
activitats susceptibles de provocar la contaminació o degradació 
(principalment, l’eutrofització) de la qualitat de les aigües. 

2. Es prohibeix qualsevol abocament, temporal o permanent, de 
tot tipus de residus sòlids, de residus vegetals (restes de poda 
i esbrosses i restes de collites o altes residus vegetals 
d’origen local) i el vessament de líquids què constitueixen, o 
puguen constituir, un perill de contaminació als llits d’aigua. 

3. Es prohibeix amb caràcter general, que els equips per a 
tractaments fitosanitaris carregen aigua directament de les 
basses i sèquies de la marjal. 

4. Els vessaments de les aigües residuals procedents de 
qualsevol edificació destinada a ús públic, hauran de ser 
prèviament depurats i necessitaran de prèvia autorització 

Article 5 Obres d’infractuctura sobre les sèquies. 

Amb caràcter general queda prohibida la seua colmatació així com 
tota obra o actuació que: 
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 Reduïsca la seua capacitat de desaigüe 
 Que provoquen expansió d’espècies exòtiques 
 Que disminuisquen la qualitat de l’aigua, 
 Impossibiliten el creixement de la vegetació en els 

queixers naturals i soleres de les canalitzacions amb 
l’excepció de les estrictament necessàries per a 
l’execució de ponts o obres de pas. 

 
En la zona delimitada com a d’Especial Protecció Paisatgística 
pel PGOU de Guardamar de la Safor qualsevol tipus d’obra 
d’infrastructura deurà integrar-se paisatgísticament en el seu 
entorn, a tal efecte s’efectuaran preferentment  amb elements de 
fusta natural o en el seu defecte amb pedra no pulida o morter 
de ciment pintat amb colors apropiats a l’entorn. 

TÍTOL IX.DE LES AIGÜES DE REG 

Article 1.Responsabilitat del curs de les aigües de 
reg. 

Excepte prova en contra es consideren responsables del curs de 
les aigües de reg i del dany que podran produir: 

a) Les entitats de gestió de la captació, conducció i 
distribució de les aigües, amb independència del règim 
d'explotació. 

b) Els propietaris de les finques on vaja destinat o tinga lloc 
el reg. 

Article 2.Responsabilitat de les canalitzacions. 

1. Excepte prova en contra es consideren responsables de les 
canalitzacions i de l’estat de conservació : 

a) Les comunitats de regants, els propietaris de pous 
o naixements d'aigua, societats de transformació, o 
qualsevol altra persona jurídica que siga titular de 
les canalitzacions de captació i distribució general.  

b) Les persones físiques o jurídiques titulars de la 
canalització de recepció de la distribució general. 
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2. En el cas d'accident o de danys a tercers, inclús sobre 
carreteres o camins municipals, seran responsables els titulars. 

3. Els serveis tècnics municipals han de determinar la 
profunditat i les característiques de tota canalització, en 
previsió dels possibles trencaments, manteniment i seguretat del 
trànsit rodat, i s’ha de comunicar al Servei de Vigilància 
Rural, que ha de fer el control i ha d’informar a l'àrea de 
Disciplina Urbanística de l'Ajuntament sobre la idoneïtat de 
l'execució de l’autorització o la infracció urbanística que, si 
és el cas, puga produirse. 

Article 3.Prohibició que les aigües desaigüen en 
camins i elements annexos. 

1.Queden prohibits els desaigües, sobreeixidors, canalitzacions 
o altres construccions per les quals l'aigua de reg o les aigües 
pluvials desaigüen sobre carreteres o camins, així com qualsevol 
actuació que cause, inclús per negligència, estos mateixos 
efectes. 

2.Es considera infracció administrativa desaiguar les aigües a 
les carreteres i camins de titularitat pública, així com a les 
finques d'altres propietaris, la qual cosa comportarà la sanció 
corresponent, a més de reparar el dany causat. 

TÍTOL X.DE LES INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT. 

Article 1.Tipificació d'infraccions administratives. 

1.L'incompliment, encara a títol de simple inobservança, d’allò 
que preceptue la present Ordenança Municipal, constituirà 
infracció administrativa.  

La responsabilitat administrativa derivada del procediment 
sancionador, quan els danys afecten a béns d'ús o serveis 
públics, serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell mateix al seu estat 
originari, així com la indemnització dels danys i perjudicis 
causats, valorats per tècnics municipals, amb totes les 
garanties procedimentals legalment proveïdes. Si l'infractor no 
reposara les coses al seu estat original en el termini establit, 
serà l'Administració l'encarregada de ferho a costa d'aquell. 
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Després de la resolució del procediment, l'import de totes les 
despeses, danys i perjudicis que dega abonar el responsable, 
seran notificats al mateix amb un termini d'un mes, perquè 
procedisca a fer-ho efectiu, transcorregut el qual sense 
produir-se l'ingrés, s'iniciarà el procediment recaptatori en 
via executiva, conforme al que es disposa en la Llei de Règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

2. Classificació de les infraccions. 

Les infraccions a la present ordenança local a què es referix 
l'apartat anterior, es classifiquen en: Molt greus, Greus i 
Lleus. 

 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, sempre que els danys 
no superen les quantia de 400.€ 

 Greus: Quan les reflectides com a lleus s'hagen realitzat 
de forma dolosa, perjudicant o danyant interessos, béns o 
drets. 

 Molt greus: Quan les actuacions descrites com a 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 1.201. € 

 La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en 
el termini d'un any, també es considera infracció molt 
greu. 

 

Article 2.SANCIONS. 
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1. Les Sancions a imposar seran les que determina la Legislació 
de règim local, en aplicació de la Llei 11/1999 de 21 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i altres mesures per al 
desenvolupament del Govern Local en matèria de tràfic, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en matèria 
d'aigües, excepte previsió legal diferent. 

2. Les infraccions de la present Ordenança seran sancionades 
conformement a la següent escala: 

Infraccions lleus: podran ser sancionades amb multa 
de fins a 750.€ 

Infraccions greus: podran ser sancionades amb multa 
entre 751 i 1.500.€  

Infraccions molt greus: podran ser sancionades amb 
multa entre 1.501 i 3.000.€ 

3.En el cas d'infractors sense residència legal a Espanya i que 
no puguen acreditar un domicili de referència amb garantia 
suficient, hauran de dipositar, en el moment en què la 
mercaderia siga intervinguda, amb caràcter provisional, l'import 
de la sanció en la qual puguen incórrer, quedant aquesta quantia 
a costa de la resolució de l'expedient. 

En cas de no fer-se efectiu aquest dipòsit s'immobilitzarà el 
vehicle, el qual haja sigut utilitzat per a infracció, fins que 
s'abone el citat dipòsit. Transcorreguts dos mesos des de la 
data de dipòsit, se li concedirà un termini de 15 dies perquè, 
previ pagament de les despeses ocasionades, retire el vehicle 
del dipòsit. Transcorreguts els terminis anteriors (Llei de 
Residus) sense que s'haja fet càrrec del vehicle, s'entendrà que 
aquesta ha sigut abandonat, per la qual cosa es podrà procedir a 
l'execució d'aquestes despeses per la via de constrenyiment 
(Art. 4 i 6 O.M. de 14 de febrer de 1974), i de conformitat amb 
l'art. 4.i) de la Llei 10/2000 de 12 de desembre, de Residus de 
la Comunitat Valenciana, el vehicle tindrà la consideració de 
residu urbà, tramitant-se la baixa definitiva d'ofici per la 
Prefectura provincial de trànsit i destinant-se el vehicle per a 
desballestament, de conformitat amb l'indicat en l'art. 35.3 de 
RD 2822/1998 DE 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Vehicles. 
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TÍTOL XIII.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

TÍTOL XIV. Única. ENTRADA EN VIGOR. 

La present ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de 
València, d'acord amb el que estableix l'art. 70.2 de la Llei de 
Bases de Règim Local. 

TÍTOL XV.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Única. A partir de l'entrada en vigor de la present ordenança 
quedaran derogades totes les disposicions que d'igual o inferior 
jerarquia s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb el 
text reproduït.  
 

 

Guardamar de la Safor a 19 de setembre de 2016. 

L’Alcaldessa 

 

 

 

 

Rosa Ana Seguí i Sanmateu 

 


