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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE EL MEDI RURAL DEL 
MUNICIPI DE MELIANA 

 
CAPÍTOL I. Objecte, vigència i aplicació 
 
Article 1. Objecte 
 
L'objecte d'esta ordenança sobre el medi rural és la regulació de les relacions 
entre els titulars de predis situats en sòl no urbanitzable i sòl urbà, mentre no 
s'urbanitze i es treballe agrícolament, tot respectant els usos i costums practicats al 
terme municipal de Meliana. 
 
Article 2. Vigència i aplicació 
 
2.1. Esta ordenança entrarà en vigor d'acord amb el que s'establix en l'article 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. La vigència 
serà indefinida mentre no es derogue o s'anul·le. Per a qualsevol proposta de 
modificació o de derogació que afecte esta ordenança caldrà un informe previ del 
Consell Local Agrari, el qual tindrà caràcter preceptiu però no vinculant. 
 
2.2. El Consell Agrari de Meliana, òrgan consultiu de l'Ajuntament de Meliana, amb 
les funcions establides en l'article 4 de la Llei 5/1995, de 20 de març, de Consells 
Agraris Municipals de la Comunitat Valenciana, haurà d'assessorar l'Ajuntament de 
Meliana quant a les actuacions necessàries per tal de garantir l'aplicació i el 
compliment d'esta ordenança. 
 
2.3. El Consell Local Agrari, a la vista de les dades i els resultats que subministre 
l'experiència en l'aplicació d'esta ordenança, proposarà al Ple de l'Ajuntament totes 
aquelles reformes que convinga introduir-hi. 
 
Article 3. Assessorament a persones físiques i jurídiques privades  
 
El Consell Agrari, en exercici de la funció d'assessorar en matèria agrària 
l'Ajuntament i les persones físiques i jurídiques que així ho sol·liciten, establida en 
l'article 2.7 del seu reglament, en cas que reba reclamacions, denúncies o peticions 
de mediació procedents de persones físiques o jurídiques privades, n'haurà 
d'emetre un informe. 
 
Article 4. Informes derivats de peticions de persones físiques o jurídiques 
privades 
 
Els informes als quals fa referència l'article anterior, derivats de sol·licituds de 
particulars relatives a la intermediació en la resolució de conflictes, podran 
contindre una proposta de solució del conflicte. Esta proposta es basarà en les 
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normes d'esta ordenança, en la legislació agrària, la normativa urbanística i el 
planejament urbanístic de l'Ajuntament de Meliana, a més dels usos i els costums en 
matèria agrícola que tradicionalment s'han practicat en el municipi de Meliana, i així 
com en els principis generals del dret i en criteris de justícia i equitat derivats del 
Ileial saber i entendre del bon Ilaurador. 
 
En qualsevol cas, els informes hauran de contindre, sense excepció: 
 
- El dia, el mes, l'any i el lloc de la valoració. 
 
- El nom de les persones que van intervindre. 
 
- Els danys, els perjudicis i les sostraccions afectades. 
 
- Els criteris de valoració. 
 
- La quantificació dels danys ocasionats. 
 
- La firma de les persones que intervenen donant fe de l'acte.  
 
Estos informes no tindran eficàcia jurídica vinculant per a les parts interessades i el seu 
compliment quedarà subordinat a l'acceptació expressa de les persones 
interessades. A més, no suposaran cap limitació, restricció o condicionament previ 
al dret a la tutela judicial efectiva que es recull en l'article 24 de la Constitució 
Espanyola de 1978. 
 
CAPÍTOL II. Presumpció de tancaments de finques i excepcions  
 
Article 5. Presumpció de tancament de finques rústiques 
 
A efectes de l'aplicació d'esta ordenança i sempre que no conste la tolerància o el 
consentiment de la persona propietària, siga exprés o tàcit, tota finca rústica del 
terme municipal es considerarà tancada i fitada encara que materialment no ho 
estiga. 
 
Article 6. Prohibicions 
 
6.1. D'acord amb la presumpció que s'establix en l'article anterior, en les finques 
rústiques, els seus annexos i servituds —sempre que no conste la tolerància o el 
consentiment de la persona propietària, ja siga exprés o tàcit— estarà prohibit el 
següent: 
 
a) Entrar a recollir rastrolls, branques, troncs, palles, etc. 
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b) Entrar a recollir cítrics, hortalisses, Ilegums, verdures, fruites o qualsevol tipus de 
fruit, ja siguen caiguts o no, branques per a empelts o qualsevol altre fruit encara 
que siga després de recollir les collites. 
 
c)  Travessar finques alienes, independentment del mètode que s'empre per a fer-
ho. 
 
6.2. La persona propietària que es considere afectada per alguna d'estes conductes 
o per altres que estime que han reportat un dany o perjudici a la seua propietat, 
podrà denunciar el fet davant del Consell Agrari Municipal. Este consell actuarà 
d'acord amb el que s'establix en l'article 4 d'esta ordenança, sense perjudici que la 
persona propietària puga exercitar qualssevol altres accions que li assistisquen en 
dret. 
 
CAPÍTOL III. Del servei de guarderia rural 
 
Article 7. Funcions del servei de guarderia rural 
 

El servei de guarderia rural, que és assumit per la Policia Local, tindrà les funcions 
següents: 
 
7.1. Vetlar pel compliment de les disposicions que dicte la Comunitat Europea, 
l'Estat, la Comunitat Autònoma i l'Ajuntament, relatives a la conservació i millora de 
la naturalesa, el medi ambient, els recursos hidràulics, la riquesa cinegètica, 
piscícola, apícola, forestal, agrícola i de qualsevol altra índole relacionada amb els 
temes rurals i mediambientals. 
 
7.2. Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments i els bans de 
l'Ajuntament en l'àmbit de la seua actuació. 
 
7.3. La vigilància i la protecció del patrimoni municipal pel que fa a les parcel·les 
situades en sòl no urbanitzable o rústic i als espais públics rurals, així com la 
delimitació i la demarcació del terme municipal perquè es conserve íntegrament. 
 
7.4. La protecció de l'hàbitat rural i de totes les espècies de flora i fauna existents al 
terme municipal, amb especial atenció a aquelles que es troben en via d'extinció. 
 
7.5. La prestació d'auxili en casos d'accident, catàstrofe o calamitats públiques, 
així com participar en els plans de protecció civil. 
 
7.6. Vigilància i atenció de la xarxa de comunicacions rurals (pistes, camins, 
sendes, ponts, guals, etc.), dels desnivells naturals (canals, barrancs, rambles, etc.) 
i de les aigües incontrolades que puguen afectar-ne la integritat. 
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7.7. Supervisió dels aprofitaments de qualsevol tipus concedits per l'Ajuntament 
sobre parcel·les municipals, siga quina siga la finalitat. 
 
7.8. La inspecció permanent d'activitats industrials legalitzades o no, situades en 
sòl no urbanitzable o rústic, pel que fa a la repercussió dels seus processos 
productius sobre el medi ambient i els recursos naturals. 
 
7.9. Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a fer-
ho. 
 
7.10. Fer el control i el seguiment de totes les activitats que es realitzen dins les 
zones qualificades com d'especial protecció agrícola, paisatgística o ecològica per 
l'Ordenació Urbanística de Meliana i la resta d'instruments d'ordenació i protecció. 
 
7.11. Col·laborar amb els altres departaments i serveis municipals en la pràctica de 
notificacions o en la realització d'inspeccions puntuals relacionades amb el medi 
rural. 

 

  7.12. Emetre els informes requerits pels òrgans i per les autoritats municipals que 
actuen per iniciativa pròpia en l'exercici de les seues atribucions o com a 
conseqüència d'una sol·licitud del president del Consell Agrari. 
 
  7.13. Totes aquelles funcions relacionades amb el lloc de treball dins de l'àmbit 
rural que les autoritats municipals els encomanen. 
 
 
CAPÍTOL IV. De les distancies i la separació en el tancament de finques 
 
Article 8. Distancia i separació en el tancament de finques 
 
Tot respectant el costum tradicional pel que fa a obres, plantacions de bardisses, 
tanques, tanques de filferros o tanques per a la closa de les finques rústiques, de 
manera que no es perjudique les finques confrontants, s'hi hauran de respectar les 
regles següents: 
 
8.1. Tancament amb filferros 
 

8.1.1. Si no hi ha acord entre els propietaris de les finques confrontants, el 
tancament de les finques amb filferros o tela metàl·lica podrà fer-lo una de les 
persones propietàries, dins de la seua propietat, a una distància de 40 cm, tot 
respectant el molló mitger en tota la seua longitud, fita lliure. Està terminantment 
prohibit el tancament amb filferro espinós. 
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8.1.2. En general, el molló mitger o fita lliure haurà de ser de 10 centímetres per a 
la separació de propietats i, en cas que no n'hi haja, s'entendrà com de 
l'esmentada mesura i com si les finques estigueren fitades. 

 
8.1.3. Quan es pretenga col·locar picots i tela metàl·lica, caldrà una autorització 
municipal, amb un informe previ del Consell Agrari. 

 
8.2. Tancaments amb tanques de vegetals secs, canyes i altres materials 
opacs. 
 

8.2.1. Si no hi ha acord entre les persones propietàries de les finques 
confrontants, el tancament amb tanques de vegetals secs, canyes i altres materials 
opacs, com teles de color o que pel temps puguen convertir-se en opaques, podrà 
fer-lo cada una de les persones dins del terreny de la seua propietat, a una 
distancia de 0,40 metres del límit divisori o del centre del molló mitger en la part 
que recau al sud i, en la resta, la distancia de separació haurà de ser d'un 
metre. Tot això fins a una alçària màxima de 2 metres, de manera que s'haurà de 
retirar un metre més per cada metre de major elevació. 
 

8.3. Tancament amb bardisses 
 
8.3.1. Si no hi ha acord entre les persones propietàries de les finques confrontants, el 
tancament amb bardisses podrà fer-lo cadascuna d'elles plantant-les dins de la 
seua propietat, a una distància d'un metre del límit divisori o del centre del molló 
mitger fins a una alçària màxima de dos metres, de manera que es retirarà un 
metre i mig més per cada metre d'elevació. 
 
8.3.2. La persona propietària de la bardissa estarà obligada a retallar-la anualment 
en l'època adequada i oportuna segons el costum, per a mantindre l'alçària 
reglamentaria i perquè les branques i les arrels no perjudiquen els predis 
confrontants. Esta normativa també s'aplicarà als xalets i a les casetes del terme 
municipal en què concórrega esta circumstància, tant siga en bardisses 
confrontants a camins com en propietats privades. 
 

8.4. Tota persona propietària podrà tancar o encerclar les series heretats per 
mitjà d'una tanca, d'acord amb les condicions següents:  
 
8.4.1. La base d'obra haurà de tindre una alçària de 0,20 metres i la resta, de tela 
metàl·lica, haurà d'arribar fins a una alçària màxima de 2 metres. Esta base 
d'obra haurà de lluir-se i, en cas de pintar-se, caldrà fer-ho amb colors que 
harmonitzen amb el paisatge i l'entorn. 
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8.4.2. Si existira un marge o cavalló d'ús comú per a les parcel·les contigües, les 
persones propietàries estaran obligades a respectar la seua amplària i deixar-lo 
lliure. Si les parts contigües estan d'acord, el tancament es podria fer pel marge 
o cavalló. 
 
8.4.3. Les obres no podran realitzar-se sense l'autorització municipal 
corresponent, amb un informe previ del Consell Agrari.  

 

8.4.4. Les distàncies ressenyades en este article es consideraran legalment com 
tradicionals o com costums de l’indret als efectes que s'establixen en els 
articles 589 i següents del Codi Civil. 

 

8.5. Tancament amb mur mitger. 
 

8.5.1. Quan es duga a terme un mur mitger entre dues parcel·les que es troben 
al mateix nivell, la despesa de l'obra serà a parts iguals i les dues parts 
contigües tindran dret de pas pel mur. Si una de les dues parts no vol contribuir al 
cost de l'obra, l'altra podrà executar-la per dins de la seua propietat, sense que la 
primera hi tinga dret de pas. 
 
8.5.2. Quan el mur que s'haja de construir estiga entre dues parcel·les de diferent 
nivell, haurà de tindre 20 cm d'alçària màxima sobre el camp més alt. La persona 
propietària de la parcel·la més alta haurà d'aportar el 60 % del cost de l'obra i la 
propietària del nivell inferior el 40 %, i tindrà el dret de pas corresponent. Si no hi 
ha acord, la propietària de més alt nivell podrà construir-lo dins del límit de la 
seua propietat, i prendrà com a referència la línia que faciliten els mollons o fites. 
En este cas la persona no contribuent no tindrà dret de pas. 

 
8.6. Xamfrans. 
 
8.6.1. A les finques que facen cantó a dos camins rurals o que es troben tocant a 
camins amb girs pronunciats o bruscos, per tal de permetre la visibilitat i la seguretat 
viària, serà obligatori que els tancaments formen un xamfrà de 2,5 metres. Als 
xamfrans i les carreteres queda prohibida la implantació de biguetes de ferro, de 
pedres i d'altres obstacles. A la delimitació de camps, els mollons hauran de ser de 
pedra redona i no podran tindre més de 5 cm d'alçària. 
 
8.6.2. En cas que tots els tancaments existents no s'ajusten a este precepte, la 
persona que en siga la propietària estarà obligada a adequar-los quan haja 
transcorregut el termini de 12 mesos que s'establia en la redacció de les 
ordenances de l'any 2000. 
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8.7. Hivernacles 

 
8.7.1. Els hivernacles que es construisquen a les finques, ja siguen de malla, 
vidre, plàstic o d'altres materials, hauran d'estar separats com a mínim un metre del 
centre del molló mitger per cada metre d'alçària de la paret, que se considerarà per 
tots els costats l’alçaria del caneló, de l'hivernacle, excepte per acord mutu de les 
parts contigües. Es respectaran els existents en el moment de l'aprovació d'esta 
ordenança. 
 
8.7.2. S'hauran de canalitzar les aigües pluvials dels hivernacles per dins de la 

finca i sense perjudici de tercers 
 

8.7.3. Per a executar qualsevol tipus d'obres o instal·lacions fixes, provisionals, etc., 
de les previstes en els apartats anteriors, de murets, canalitzacions, filloles o 
canals de desaigües contigus a carreteres o a camins rurals, s'exigirà l'autorització 
prèvia municipal, per a la realització de la qual serà necessari un informe del 
Consell Agrari. 
 
CAPÍTOL V. De les plantacions d'arbres 
 
Article 9. Desenvolupament del Codi Civil, unitat de mesura 
 
9.1. A l'empara del que establix l'article 591 del Codi Civil, en este capítol es regulen 
les distancies de separació per a la plantació d'arbres. 
 
9.2. Les distancies de separació dels arbres que es planten prop de les parcel·les 
confrontants o de camins o pistes seran les següents: 
 

• 6 metres per a eucaliptus, figueres, albercoquers, moreres, oliveres, palmeres, 
xops, alvocaters i altres espècies tropicals. 
 
• 4,50 metres per a canyars o semblants, per a salzes i altres espècies 
frondoses. 

 
• 2,72 metres per a tarongers, pruneres, llimeres, pomeres, pereres, caquis i 
nispros. 

 
9.3. Els arbres per a fusta no es podran plantar ni criar a una distancia menor de 6 
metes. 
 
9.4. Els arbres de gran desenvolupament s'hauran de plantar a una distancia major 
de l'assenyalada en els últims apartats anteriors, la qual serà indicada en cada 
moment pels tècnics municipals, amb un informe previ del Consell Agrari. 
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Article 10. Tall de branques i arrels i arrancada d'arbres 
 
10.1. Tota persona propietària té dret a demanar que s'arranquen els arbres que 
d'ara endavant es planten o nasquen a menor distancia de la seua finca de la que 
es preceptua en l'article anterior.  
 
10.2. Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre una finca o camí 
confrontant, la persona que en siga la propietària tindrà dret a reclamar que es 
tallen de seguida que s'estenguen per la seua propietat, encara que s'hagen 
preservat les distancies assenyalades. 
 
10.3. Si són les arrels dels arbres veïns les que s'estenen en el sòl d'un altre, la 
personal propietària del sòl en què s'introduïsquen podrà tallar-les ella mateixa 
dins de la sena finca, encara que s'hagen preservat les distàncies assenyalades. 
 

CAPÍTOL VI. Sobre el depòsit de materials, l'estacionament de vehicles 
abandonats, focs i camps abandonats 
 
Article 11. Depòsit de materials en camins municipals 
 
11.1. Amb caràcter excepcional i sempre que no puga fer-se a l'interior de la 
finca, es podrà dipositar fem, materials i estris d'ús agrícola en les pistes i els 
camins rurals per a entrar en finques particulars, durant un termini màxim de 48 
hores, sempre que la persona interessada senyalitze convenientment estos obs-
tacles i d’eixe pas suficient per al trànsit de persones i vehicles. En cas que no 
complisca estos requisits, amb l'autorització prèvia municipal, seran 
responsabilitat seua els accidents que se'n puguen derivar. 
 
11.2. Els materials d'obres també podran dipositar-se temporalment en els camins 
mentre duren les obres i en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits 
que en l'apartat anterior. 
 
11.3. Una vegada transcorregut el termini assenyalat en els dos apartats anteriors 
sense que s'hagen traslladat els estris i materials a una finca particular, 
l'Ajuntament instarà la persona propietària perquè els retire o, en cas d'urgència, 
podrà retirar-los directament i deixar-los dins de la parcel·la que és propietat de la 
persona interessada, i seran a càrrec de la persona interessada les despeses que 
ocasione la retirada indicada. 
 
Article 12. Estacionament de vehicles per a càrrega i descàrrega  
 
Els vehicles estacionats en pistes o camins rurals del terme municipal per a 
càrrega o descàrrega de mercaderies no podran entorpir el trànsit rodat i s'haurà 
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de deixar espai suficient per al pas d'altres vehicles i de persones. A tal efecte, 
s'hauran de seguir les normes del Codi de Circulació, especialment pel que fa a 
la senyalització. 
 
Article 13. Prohibició d'abocaments 
 

13.1. Queda terminantment prohibit llançar o tirar a vies publiques o privades, 
barrancs, camins, cunetes, sèquies, brolladors, desaigües i semblants, objectes 
com ara llenyes, brosses, pedres, envasos, plàstics, runes, rebutjos, fems i, en 
general, qualsevol altra cosa que puga impedir el pas d'aigües, persones i 
vehicles, siga susceptible de degradar el medi ambient o puga causar qualsevol 
tipus d'accident. Els envasos de productes tòxics rebutjats pels agricultors s'hauran 
de dipositar a l'ecoparc o als establiments que estiguen autoritzats. 
 
13.2. Així mateix, queda prohibit tirar o llançar fems industrials o domèstics, 
runes, rebutjos o qualsevol altre tipus de residus sòlids o líquids en tot el terme 
municipal, llevat que es dispose d'una autorització de l'Ajuntament i estos es 
realitzen en abocadors controlats i legalitzats o que estiguen destinats a adobs 
agrícoles. 
 
Article 14. Realització de focs 
 

14.1. Per a la realització de la crema de les restes de productes hortícoles caldrà 
ajustar-se a allò indicat en el pla local de cremes establit entre la Conselleria 
d'Agricultura, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament; s'hauran de 
sol·licitar les corresponents autoritzacions per a efectuar cremes en les zones 
establides com de seguretat i la persona que realitze els focs serà la 
responsable dels danys que puguen ocasionar-se. També ho serà de la 
responsabilitat administrativa, civil o penal que se'n derive. 
 
14.2. Queda terminantment prohibit efectuar cremes als camins. Tant la persona 
que haja tret les restes al camí com la persona que haja provocat el foc seran 
responsables dels danys que s'hi causen. 
 
Article 15. Camps en estat d'abandonament 
 
Les persones propietàries de camps o parcel·les que presenten estat d'abandonament 
(en les quals no s'estiga treballant), i en els quals el Consell Agrari considere que 
hi ha risc de plagues, incendis o que causen molèsties als camps contigus, 
estaran obligats a realitzar una neteja de la parcel·la en qüestió, almenys, dues 
vegades a l'any com a mínim. Si no es fa esta neteja en el termini de 15 dies hàbils 
després de la notificació de l'Ajuntament, este podrà efectuar-la mitjançant execució 
subsidiària i aniran a compte de la persona propietària o arrendatària les despeses 
que esta execució subsidiària gènere. 
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Capítol VII. Sobre els camins municipals 
 
Article 16. Concepte 
 

Són carreteres, camins i pistes rurals tots aquells de domini públic municipal i d'ús 
públic, susceptibles de trànsit rodat, que discórreguen pel terme municipal. 
 
Es distingixen els camins interlocals dels rurals pròpiament dits. Integren el primer 
grup aquells que comuniquen terrenys classificats com de sòl urbà o urbanitzable o 
nuclis de població. Tenen la consideració de via pública i estan subjectes a la 
normativa urbanística municipal. 
 
Integren el segon grup els camins d'ús públic estrictament agrícola, forestal o 
ramader. Es regiran per estes normes. 
 
16.1. Els camins existents en el terme municipal es classifiquen en les 
categories següents, sense perjudici de les determinacions que, a estos efectes, 
puguen establir-se en els plans d'ordenació urbana. 
 

a) De primera categoria. 
 

Són tots els radials que partixen de la vila de Meliana, els que creuen 
transversalment el terme municipal, els que separen polígons cadastrals i els que 
així resulten catalogats de manera expressa. En tota la seua longitud, l'amplària 
mínima del camí serà de sis metres. 
 

b) De segona categoria. 
 

Són tots els que servixen d'enllaç o travessia entre els de primera categoria i els que 
així resulten catalogats de manera expressa. En tota la seua longitud, la seua 
amplària mínima serà de sis metres. 
 

c) De tercera categoria. 
 

Són tots els que no queden inclosos en cap de les dues categories 
anteriors i els que així resulten catalogats de manera expressa. En 
tota la seua longitud, la seua amplària mínima serà de tres metres i hauran de tindre 
una cuneta mínima d'un metre. 
 

d) Camins sense eixida. 
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Els camins que donen entrada a parcel·les i que no tinguen eixida hauran de tindre, 
com a regla general i mentre el planejament urbanístic no dispose una altra cosa, 
una amplària mínima de tres metres. Amb l'objecte que el pas quede expedit per a 
tots els usuaris, està prohibit estacionar en estos camins. 
 

e) Tancaments a tot tipus de camins. 
 

Pel que fa als tancaments de finques particulars que recaiguen a tots els camins, 
hauran de retirar-se un metre des de la vora de la calçada i es tindrà en compte el 
que s'establix en l'article 8.6. Xamfrans. 
 
16.2. L'incompliment del que s'establix en els apartats anteriors constituirà infracció 
administrativa, sancionable en la forma que determine la legislació urbanística i la 
de règim local. 
 
16.3. Pel que fa a les edificacions o tancaments que es produïsquen en els límits de 
carreteres o de camins pavimentats, caldrà ajustar- se al que establixen les normes 
de caràcter general o sectorial que en siguen d'aplicació. 
 
CAPÍTOL VIII. Infraccions i sancions 
 
Article 17. Tipificació d'infraccions administratives 
 
Es considerarà infracció qualsevol vulneració dels preceptes que s'establixen en 
l'ordenança. Les infraccions seran objecte de sanció administrativa, d'acord amb el 
procediment sancionador regulat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, que 
és objecte de desenvolupament reglamentari per mitjà del Reial Decret 1.398/1993, 
de 4 d'agost, que aprova el reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora. 
 
Article 18. Graduació 
 
Pel que fa a la graduació de les infraccions, estes podran ser lleus, greus o molt 
greus, tenint en compte les circumstàncies següents: 
 
a) L'existència d'intencionalitat o de reiteració. 

 
b) La naturalesa dels perjudicis causats. 

 
c) La reincidència, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma. 
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Article 19. Infraccions Ileus 
 
Es consideraran infraccions lleus les accions o les omissions que, amb caràcter 
lleu, es realitzen amb inobservança o vulneració de les prescripcions establides en 
esta ordenança, no considerades com a infracció greu o molt greu. 
 
Article 20. Infraccions greus 
 
Es consideraran infraccions greus: 
 
20.1. L'obstrucció o la resistència a l'actuació inspectora del Consell Agrari i de la 
seua Comissió de Valoració o a l'Administració que tendisca a dilatar-la, destorbar-
la o impedir-la. En particular, constituirà obstrucció a l'actuació: 
 
a) La negativa a facilitar dades, justificants i antecedents dels fets realitzats i que 

impedisca la seua investigació a fi de dur a terme l'expedient administratiu 
corresponent. 
 
b) Les coaccions o la falta de la consideració adequada als agents de l'autoritat 

o a les persones encarregades de la inspecció municipal. 
 
20.2. La reiteració de la comissió d'infraccions Ileus. 
 

Article 21. Infraccions molt greus 
 
Es considerarà infracció molt greu la reincidència en la comissió d'infraccions greus. 
 
Article 22. Denunciants 
 

Qualsevol persona natural o jurídica podrà denunciar davant de l'Ajuntament 
qualsevol infracció de l'ordenança. Si la denúncia resulta temeràriament 
injustificada, les despeses que origine la inspecció aniran a càrrec de la persona 
denunciant. 
 
Article 23. Entrada als camps 
 

En cas que l'activitat inspectora necessite entrar als camps o a les finques, les 
persones propietàries i usuàries de qualsevol dels terrenys hauran de permetre les 
inspeccions i les comprovacions indicades en l'ordenança. 
 
En cas contrari, es demanarà la preceptiva autorització judicial, de conformitat 
amb allò establit en l'article 8.6 de la Llei 29/ 1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Article 24. Òrgan sancionador 
 
Les infraccions dels preceptes d'esta ordenança seran sancionades per l'alcalde a 
proposta dels responsables dels servicis d'inspecció competents, els quals instruiran 
els expedients oportuns, sense perjudici de les possibilitats de delegació 
d'atribucions establides en la legislació de règim local. 
  
Article 25. Persones responsables 
 
Són responsables: 
 
25.1. De les infraccions a les normes d'esta ordenança, la persona causant de la 
pertorbació o qui subsidiàriament en resulte responsable segons les normes 
especifiques. 
 
25.2. Serà responsabilitat administrativa sense perjudici de la responsabilitat penal i 
civil en què s'hi puga incórrer. 
 
En els casos en què s'aprecie un fet que puga ser constitutiu de delicte o falta, se 
n'haurà d'informar a l’òrgan judicial competent, així com al Ministeri Fiscal i sense 
perjudici d'avisar tant al Seprona com a l'òrgan competent de la Conselleria 
d'Agricultura. Mentre l'autoritat judicial estiga en procés de coneixement de 
l'assumpte se suspendrà el procediment. 
 
25.3. En qualsevol cas, la responsabilitat administrativa derivada del procediment 
sancionador serà compatible amb el fet d'exigir, a la persona infractora, la 
reposició a l'estat original de la situació que ella mateixa va alterar. Tot això sense 
perjudici que l'Administració duga a terme una execució forçosa que anirà a càrrec 
de la persona infractora, a més de la indemnització dels danys i perjudicis causats. 
 
Article 26. Quantia de les multes per infracció d'esta ordenança  
 
26.1. Les infraccions tipificades en esta ordenança seran sancionades amb multes, 
la quantia de les quals serà la següent: 
 

- Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros. 
 

- Infraccions greus: fins a 1.500 euros. 
 
- Infraccions lleus: fins a 750 euros. 
 
26.2. La graduació de les multes es basarà en els criteris que es fixen en l'article 
18 d'esta ordenança i en la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de Règim Jurídic de 
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les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en les 
disposicions que la desenvolupen. 
 
Disposició derogatòria 
 
Esta ordenança deroga l'ordenança sobre el medi rural aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament de Meliana el 26 de maig del 2000, que es publicà en el Butlletí Oficial 

de la Província de València de 7 de juliol del 2000. 
 
 
Disposició final. Recursos contra esta ordenança 
 
Contra esta ordenança, una vegada s'haja aprovat de manera definitiva, podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
d'acord amb el que s'establix en l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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