
2.8. Reglament de la Via Verda de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia: ajust 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta va aprovar un Reglament regulador de l’ús i del 
funcionament de la Via verda de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia. 
 
2. Procedeix fer una modificació en la seua redacció als efectes d’incloure el procediment a 
seguir per a l’autorització d’usos permesos, així com algun ajust de redacció. 
 
3. Els serveis jurídics han emès informe. 
 
Fonaments 
1. Normativa aplicable: 

 Article 149.1.18 de la Constitució espanyola (CE). 
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 
 Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDLeg. 

781/1986) (TRRL).  
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).  
 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

(LPAC). 
 Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 
 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986). 

 
2. Resulten especialment rellevants per a l’objecte d’este procediment els articles 4.1..a) i 
22.2.b) de la LBRL, 55 del TRRL i 85 i ss i 128 i ss de la LPAC. 
 
3. S’estima convenient modificar el reglament de l’ús i del funcionament de la Via verda de 
l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia, als efectes d’incloure el procediment a seguir per a la 
concessió o denegació de l’autorització d’usos permesos en la Via Verda, establint-se una 
fiança en els casos en els quals siga precís moure els pilons ubicats en la Via, amb la finalitat 
de facilitar i especificar el procediment a seguir.  
 
4.El procediment requereix d’aprovació inicial, exposició publica i aprovació definitiva en e 
cas de que es plantege al·legacions i/o observacions al text aprovat inicialment. El reglament 
entrarà en vigor amb la seua publicació íntegra en el BOP, posteriorment a la seua aprovació 
definitiva.  
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 

 
 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Modificar el Reglament regulador de l’ús i del funcionament de la Via verda de l’Antic 
Trenet Carcaixent-Dènia amb la finalitat de facilitar i especificar el procediment a seguir. 
 
Segon. Aprovar el text definitiu del Reglament regulador de l’ús i del funcionament de la Via 
verda de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia. 

 
Seguidament es transcriu el text del reglament: 

 



REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I DEL FUNCIONAMENT DE LA 
VIA VERDA DE L’ANTIC TRENET CARCAIXENT-DÉNIA. 

 
L’objectiu d’aquest reglament és doble: d’una banda, mantenir i conservar en bones condicions d’ús la Via 

Verda del Trenet Carcaixent-Dénia, a partir d’ara “Via Verda de l’antic Trenet”, d’altra, promoure tot tipus d’accions 
encaminades a la promoció, el manteniment i el desenvolupament d’aquesta Via Verda.  
 

Títol Preliminar. Descripció, ubicació i recorregut. 
 

La línia de ferrocarril en desús Carcaixent-Dènia, té una longitud de 65,649 kilòmetres en la seua totalitat, 
repartida entre els municipis de Carcaixent, Alzira, la Barraca d’Aigües Vives, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la 
Valldigna, Xeraco, Xeresa, Gandia, Bellreguard, Palmera, Alqueria de la Comtessa, Piles i Oliva a la província de 
València i el Verger, els Poblets i Dénia a la província d’Alacant. I han transcorregut més de 40 anys des del seu 
tancament. 

 
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, des de l'any 1993 desenvolupa el Programa de 

Camins Naturals. En base a aquest Programa el Ministeri ha realitzat 8.700 quilòmetres de camins naturals, dels quals 
uns 1.200 aproximadament han estat vies verdes, denominació que reben a l'executar-se sobre antigues plataformes 
de ferrocarril. 

 
El 25 de maig de 2015, a la disposició final séptima de la llei 9/2015, es declara d’interés general l’obra de 

millora de la infraestructura rural el Camí Natural de l’Antic FC entre Alzira i Benifairó de la Valldigna (València). 
 
El Programa de Camins Naturals entén com a prioritària la promoció, valorització i el coneixement d'aquests 

camins entre la població, l'execució contribueix al desenvolupament socioeconòmic del medi rural, reutilitzant 
plataformes de ferrocarril, entre altres infraestructures, i permetent a la població apropar-se a la natura i al medi rural 
en general, satisfent la demanda creixent de l'ús eco-recreatiu del camp. En la tasca de promoció de les Vies Verdes 
que el Ministeri ha vingut desenvolupant, ha col·laborat eficaçment la Fundació dels Ferrocarrils establint, un cop 
executades les obres, acords amb els promotors per a la seua difusió a nivell nacional i internacional, a través del 
Programa Vies Verdes. 
 

El gran avantatge de les Vies Verdes és que garanteixen l'accessibilitat i la universalitat d'usuaris, sense 
limitacions d'edat o capacitat física. 
    

Les Vies Verdes constitueixen un instrument ideal per a promoure en la nostra societat una cultura nova de 
l'oci i de l'esport a l'aire lliure, de la mobilitat no motoritzada. Representen un clar suport a la cultura de la bicicleta, 
en generalitzar el seu ús entre tots els ciutadans, exercint un important paper educatiu, en especial per als més 
joves. 

 
La Via Verda, al seu pas per Alzira (i la Barraca d’Aigües vives), té una longitud de 11.600 metres i comença 

després del terme municipal de Carcaixent, acabant el seu recorregut just en el començament del terme municipal de 
Benifairó de la Valldigna, aprofitant l’antic traçat en desús del ferrocarril Carcaixent-Dénia. 

 
L’ajuntament d’Alzira (i l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives), mitjançant la Mancomunitat de 

la Ribera Alta i el Consorci de la Ribera, ha recuperat i habilitat diferents trams de l’antic traçat del Trenet per al seu 
destí com a Via verda, amb la pretensió de recuperar el 100% de l’esmentat traçat. 
 

Títol I. Disposicions generals 
 

Capítol I: objecte i àmbit d’aplicació  
 

Article primer.  
 
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular, en l’àmbit territorial del municipi d’Alzira (incloent-hi la Barraca 

d’aigües Vives) l’ús, la protecció i el funcionament de la Via Verda del Trenet, considerada com a part fonamental de 
l’equilibri del medi físic i ambiental que ens envolta, a fi d’obtenir-ne un ús racional.  

  
2. És obligatori el compliment d’aquesta Ordenança per als usuaris i per a qualsevol persona o col·lectiu que 

d’alguna manera interferisca en el funcionament i la conservació correctes d’aquest bé públic.  
 
3. Aquesta Ordenança s’ha redactat sense perjudici d’altra normativa que puga afectar l’àmbit de la Via 

Verda del Trenet.  
 



Títol II. Usos de la via verda  
 
Capítol I: Usos permesos  

 
Article segon.  
 
1. Tots els ciutadans tenen dret a usar i gaudir de la Via Verda de l’antic Trenet, d’acord amb el que estableix 

aquesta Ordenança.  
 
Es consideren usos compatibles els de circulació de vehicles que presten un servei públic i per als fins propis 

de la mateixa, com ambulàncies, bombers i policia, així com els de circulació de vehicles afectes a el servei i 
manteniment de la Via Verda del Trenet, que circularan a no més de 20 km./h, excepte en els casos d'emergència.  

 
2. Els usuaris de la Via Verda han de complir les indicacions que pel que fa a la seua utilització hi haja en els 

senyals existents en la dita Via Verda, així com les indicacions dels agents responsables de la seua vigilància.  
 

3. La Via Verda del Trenet es destinarà a ser utilitzada com a ruta turística, ecològica i esportiva; i també, a 
la pràctica del senderisme, el passeig i el cicloturisme. N’estan permesos els usos següents:  

 Circulació de vianants i bicicletes (velocitat màxima 20 km/hora).  

 Utilització de les àrees de descans i les seues infraestructures.  

 Pas de vehicles, exclusivament pels encreuaments autoritzats, per a comunicar la trama de camins rurals 
existents als dos costats de la Via Verda, sense que en cap moment puguen superar la velocitat de 20 
km/h, i on tindran preferència de pas els vianants, els ciclistes i els altres usuaris de la Via Verda sobre 
els vehicles de motor. Aquests punts no seran aplicables als vehicles oficials que actuen en possibles 
emergències o eventualitats. 

 Pas de bestiar, exclusivament pels encreuaments autoritzats, per a comunicar la trama de camins rurals 
existents als dos costats de la Via Verda. Quan aquest pas es produïsca a través d’una via pecuària, el 
bestiar hi tindrà preferència, i en aquestes zones també serà aplicable la normativa específica sobre vies 
pecuàries.  

 Passeig a cavall o amb animals de característiques semblants.  

 Circulació de vehicles de manteniment i vigilància, sempre respectant les normes de velocitat i donant 
prioritat a la resta d'usuaris en bici o a peu. 

 
4. Quan, excepcionalment i per motius d’interès, s’autoritzen actes públics en la Via Verda, s’hauran 

d’adoptar les mesures necessàries perquè l’afluència de persones no puga danyar la flora, la fauna o el mobiliari urbà 
de l’esmentada via.  

 
5. Respecte la preferència d'usos serà la regulada a través de la senyalització i, si no la prevista en el 

reglament de circulació en vigor. 
 

Capítol II: Usos autoritzables  
 
Article tercer.  
 
En la Via Verda del Trenet, els usos subjectes a autorització seran els següents: 

 Proves esportives compatibles amb els usos permesos.  

 Qualsevol acció lúdica i recreativa compatible amb els usos permesos.  

 Circulació per la Via Verda de vehicles de manteniment i/o serveis.  
 
Article quart.  
 
Per a les activitats organitzades d’ús públic de la Via Verda, independentment del nombre de persones que 

hi participen, s’haurà de presentar una sol·licitud en el departament competent de l’Ajuntament d’Alzira, amb una 
antelació mínima de 20 dies abans de qualsevol celebració. La sol·licitud haurà d’incloure:  

 Característiques de l’activitat.  

 Recorregut que s’hi realitzarà.  

 Nombre de persones que participen en l’activitat.  

 Data i horari previstos.  

 Persona o persones responsables.  
 

Una vegada realitzada l’activitat, el departament responsable realitzarà una inspecció per comprovar l’estat 
de la zona on s’ha realitzat l’activitat. En cas que s’hi produïra algun deteriorament per alguna causa imputable al 
desenvolupament de l’activitat, la persona, les persones, l’entitat o les entitats responsables hauran de fer-se càrrec 



de totes les despeses produïdes en la seua reparació, així com de les possibles indemnitzacions que s’hagen de 
realitzar. 

  
Article Cinquè 
 
Amb caràcter excepcional i per a un ús específic i concret es podrà autoritzar el desplaçament de vehicles 

motoritzats, de caràcter agrícola o no, quan vinga exigit per l'existència d'accessos a les propietats particulars 
adjacents a la Via Verda del Trenet, l'eliminació o modificació resulte impossible, per causes materials o jurídiques. En 
l'autorització s'haurà d'especificar la finca, vehicle, punts o trams de la Vía Verda del Trenet transitables, velocitat de 
circulació i altres condicions d'ús que es considerin necessàries. L'esmentada autorització s'ha de situar en lloc visible 
mentre els vehicles transiten per la Vía Verde.  

 
Al llarg del recorregut hi han pilons movibles mitjançant una clau. En cas de ser necessari treure els pilons 

per a un ús autoritzat, es subministrarà al sol·licitant una clau del piló, previ dipòsit d'una fiança que queda establerta 
en la quantitat de 100.- €. Aquesta fiança es farà efectiva en el moment de la sol·licitud de l'autorització, i serà 
reintegrada al sol·licitant dins el termini de 15 dies des que es produeixi la devolució de la clau dels pilons. 
 

Capítol III: usos prohibits  
 
Estan prohibits específicament en la Via Verda els usos següents:  

 Circular amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etcètera, excepte els 
propietaris autoritzats per a accedir als seus terrenys, vehicles autoritzats per la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, vehicles de la Conselleria de Territori i Habitatge, vehicles del Seprona i vehicles oficials que 
actuen en emergències.  

 Superar els límits de velocitat establerts per a les bicicletes i altres vehicles, que és de 20 km/hora, a 
excepció de vehicles que actuen en emergències.  

 Portar animals solts i permetre’ls l’accés a zones arbustives, repoblades a on puguen realitzar dany a la 
vegetació o a la fauna. 

 No recollir els excrements dels animals i/o embrutar el mobiliari públic amb els seus orins.   

 Utilitzar la Via Verda amb la finalitat de pasturatge.  

 Encendre foc en llocs no autoritzats expressament per a la crema.  

 Caçar o perseguir qualsevol tipus d’animal.  

 Destrossar o sostraure ous dels nius o dels voltants.  

 Acampar o practicar càmping.  

 Instal·lar qualsevol tipus de modalitat publicitària, així com efectuar inscripcions o enganxar cartells.  

 Qualsevol manipulació que es realitze sobre arbres, plantes i fongs.  

 Tallar flors, branques o espècies vegetals.  

 Lligar engronsadores, escales, ferramentes, bicicletes, etc, als arbres i altres espècies vegetals.  

 Enfilar-se o pujar als arbres.  

 Talar o podar arbres sense autorització expressa.  

 Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats.  

 Qualsevol altre ús no inclòs en els autoritzats.  
 

 
Article seté.  
 
S’inclouen com a prohibits tots els actes que representen un atemptat a la correcta conservació i 

manteniment de la Via Verda, com ara:  

 L’abocament de residus perillosos, residus sòlids urbans, runes de demolició, aigües residuals, papers, 
plàstics, etc., o qualsevol tipus de residu.  

 Actuacions vandàliques, pintura, trencament o destrosses en els senyals i el mobiliari urbà existent a la 
Via Verda.  

 Actuacions vandàliques en les plantacions existents al llarg de tot el recorregut de la Via Verda, bé siga 
arbratge, arbustos o altres espècies.  

 Mal control dels regs en les parcel·les que confronten amb la Via, amb filtracions i/o humitats importants 
en aquesta.  

 
Capítol IV:Règim dels usos 
 

Article huité 
 



1. Els usos i activitats permesos no precisaran autorització de l'òrgan competent, sense perjudici que hagin 
de ser objecte de llicència o autorització administrativa d'una altra índole per altres òrgans o administracions 
públiques. 

 
2. Els usos i activitats autoritzables precisaran autorització de l'òrgan competent, sense perjudici que també 

hagin de ser objecte de llicència o autorització per altres òrgans o administracions públiques. 
 
Article nové 
 
La sol·licitud d'autorització d'activitats i usos autoritzables s'ajustarà a el següent procediment: 
 
1. L'interessat podrà presentar la seua sol·licitud a la Mancomunitat de la Ribera Alta, a través de la seu 

electrònica, a l'Ajuntament d'Alzira de conformitat amb el previst a l'article 16 de la Llei 39/2015 de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

 
Les sol·licituds hauran de contenir el que s'estableix a l'article 66 de la mateixa Llei, acompanyant un croquis 

indicant l'àmbit sobre el qual es formula l'autorització. La sol·licitud de l'autorització és dirigirà al President de la 
Mancomunitat Ribera Alta. En cas, de ser precís treure algun pilon per a un ús autoritzat, es dipositarà pel sol·licitant 
una fiança en la quantitat de 100.- €.  

 
2. Si la recepció de la sol·licitud és formalitza a l'Ajuntament d’Alzira, aquest ho traslladarà a la Mancomunitat 

Ribera Alta en un termini de 5 dies naturals a comptar des del dia de registre d'entrada. Si la documentació presentada 
fos incompleta, la Mancomunitat Ribera Alta requerirà a l'interessat per a que l'esmene en el termini de 10 dies hàbils. 
Si no completes la documentació en el termini senyalat se li tindrà per desistit de la seua sol·licitut. 
 

3. La Mancomunitat Ribera Alta remetrà a l'Ajuntament d'Alzira la sol·licitud per que en el termini màxim de 
20 dies examine la documentació presentada i emeta un informe al respecte a la Mancomunitat Ribera Alta. 
 

4. L'Ajuntament d'Alzira informarà la petició analitzant si el peticionari de la mateixa és el titular de la 
propietat i si disposa o no, d'alternatives viables per accedir a la parcel·la per un altre indret. Aquest informe serà 
traslladat a la Mancomunitat Ribera Alta, per a resoldre l’autorització. 
 

5. El president de la Mancomunitat Ribera Alta emetrà la Resolució, és a dir, s'autoritzarà l'ús o bé la denegarà 
i notificarà l'Ajuntament d’Alzira i a l'interessa't la corresponent Resolució. 

 
6. L'atorgament d'una autorització meritarà el pagament de la corresponent taxa, la quantia s'establirà en 

la legislació vigent en matèria de taxes i preus públics. 
 

Article dese 
 

Les autoritzacions s'atorgaran sense perjudici de les altres llicències i autoritzacions necessàries de tercers i 
deixant fora de perill els drets preexistents sobre els terrenys o béns. 

 
No suposaran en cap cas la cessió del domini públic, ni l'assumpció per l'òrgan competent en matèria 

d'autoritzacions, de responsabilitat respecte de la titular de l'autorització o de tercers. 
 
En les autoritzacions que afectin creus amb carretera de la xarxa autonòmica, provincial o local prevaldran 

les condicions imposades per l'òrgan titular d'aquesta en tot el que afecti a la normativa d'aplicació en matèria de 
seguretat viària. 

 
La llicència municipal per a l'execució de les obres de l'activitat o ús s'atorgarà amb posterioritat al fet que 

hagi recaigut l'autorització. 
 

Article onze 
 
L'òrgan competent podrà, en qualsevol moment, modificar o suspendre temporalment o definitivament 

l'autorització si resultés incompatible amb normes aprovades amb posterioritat, produís danys en el domini públic, 
impedís la seva utilització per a activitats d'interès públic, o així es requerís per a la seva ampliació, millora o 
desenvolupament. 

 
El procediment per a modificar o suspendre l'autorització s'iniciarà d'ofici o a instància de part, i serà instruït 

per l'òrgan competent. En tot cas, es donarà audiència als afectats per tal que puguin formular totes les al·legacions 
convinguin als seus drets. 



 
Article Dotzè 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta pot establir limitacions temporals d'ús d'aquesta, en raó a l'Interès general 

de les obres que hagin de realitzar-se en ella i per motius i necessitats de la seguretat dels usuaris. 
 

Títol III. Règim jurídic/sancionador  
 

Capítol I: Disposicions generals  
 

Article tretzè  
 
1. Les accions o omissions que infringisquen el que disposa aquesta Ordenança, seran sancionades d’acord 

amb el que estableix aquest Títol, sense perjudici de la responsabilitat civil, penal o d’un altre ordre en què puguen 
incórrer els responsables. 
 

2. La denúncia de les infraccions a la Via Verda del Trenet podrà ser realitzada:  
a) Per qualsevol persona natural o jurídica.  
b) Pels agents responsables de la vigilància de la via, fent ús de les seues funcions.  
 
3. La responsabilitat serà solidària quan siguen diversos els infractors i no siga possible determinar el grau de 

participació de cada un d’ells. 
 
4. L’exercici de la potestat sancionadora correspon a l’Ajuntament d’Alzira. L’Ajuntament d’Alzira tindrà 

potestat sancionadora per a assegurar el correcte compliment d’aquesta Ordenança, sense perjudici de les 
competències que tinguen altres entitats o administracions. L’esmentada potestat sancionadora serà exercida 
ajustant-se al procediment establert en la Llei 36/2015, del 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 

 
Article catorzè 
 
La vigilància de la via verda correspondrà tant a l’Ajuntament d’Alzira, com a la Conselleria de Territori i 

Habitatge, i complementàriament al SEPRONA i a les conselleries competents en matèria de turisme, obres públiques, 
cultura i esports pel que fa a la coordinació i difusió d’iniciatives o activitats promogudes per les administracions 
esmentades.  
 

Article quinzè  
 
El control del manteniment i de les obres de modificació i/o millora seran competència de l’Ajuntament 

d’Alzira, sense perjudici de la possible gestió mancomunada o consorcida d’estes funcions.   
 
A més, les administracions més amunt indicades tindran com a responsabilitats les següents:  

 
1. La coordinació i resolució d’incompatibilitats que puguen plantejar-se entre les activitats i aprofitaments 

dels recursos naturals amb la realització de sendes i el seu ús públic.  
 
2. El foment i la divulgació de l’ús públic de les sendes.  
 
3. Aquelles altres funcions previstes en aquesta normativa o que puguen derivar-se del seu desenvolupament.  
 
Capítol II: Classificació d’infraccions i sancions  

 
Article setzè 

 
1. Es consideren infraccions administratives, en relació amb el contingut d’aquesta Ordenança, les accions o 

omissions que contravinguen el que s’hi estableix.  
 

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  
 

3. Es consideren infraccions lleus les següents:  
a) L’incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions corresponents.  
b) La realització de qualsevol altra acció o omissió que contravinga el que prescriu aquesta Ordenança i no 

tinga la consideració d’infracció greu ni molt greu.  



 
4. Es consideren infraccions greus les següents:  
a) L’abocament a la Via Verda de residus sòlids urbans, runes de demolició, aigües residuals i qualsevol altre 

tipus de residus.  
b) Actuacions vandàliques, pintades, trencament o destrosses, etc., en els senyals de la Via Verda.  
c) Actuacions vandàliques, pintades, trencament o destrosses, etc. en els elements del mobiliari urbà existent 

a la Via Verda.  
d) Actuacions vandàliques, pintades, trencament o destrosses, etc. en les plantacions existents, bé siga en 

l’arbratge, els arbustos o altres espècies.  
e) Superar els límits de velocitat, establits en 20 km/ hora.  
f) Circular amb bestiar.  
g) El pasturatge de qualsevol animal a la Via Verda.  
h) Portar animals solts sense subjecció.  
i) Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats.  
j) El mal control dels regs en les parcel·les confrontants a la Via, que comporten filtracions i/o humitats 

importants en aquesta.  
k) Qualsevol altra acció o omissió que cause una deterioració física o mediambiental que es puga estimar no 

considerable per a la Via Verda.  
l) La comissió en un any de més de dues infraccions lleus, quan així haja sigut declarat per mitjà d’una 

resolució ferma.  
m) L’execució d’activitats o actuacions sense les respectives autoritzacions, sempre que no produïsquen un 

dany irreversible sobre el medi.  
 

5. Es consideren infraccions molt greus les següents:  
a) Les accions que impedisquen l’ús de la via, així com la seua ocupació sense la deguda autorització.  
b) La tala no autoritzada dels arbres i/o de la vegetació existent.  
c) Les accions o omissions que produïsquen incendis o que suposen un risc per a la seua producció, encara que 

l’incendi no arribara a propagar-se.  
d) L’abocament de residus perillosos.  
e) Circular per la Via Verda amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etc.; 

excepte en els casos autoritzats.  
f) Qualsevol altra acció o omissió que cause una considerable deterioració física o mediambiental a la Via 

Verda.  
g) La comissió en un any de més de dues infraccions greus, quan així haja sigut declarat per mitjà d’una 

resolució ferma.  
h) L’execució d’activitats o actuacions sense les respectives autoritzacions, quan produïsquen un dany 

irreversible sobre el medi.  
 
6. El termini de prescripció de les infraccions lleus serà de sis mesos, el de les infraccions greus de dos anys i 

el de les infraccions molt greus de tres anys. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del 
dia en què la infracció s’haguera comés.  

 
Article dissetè.  
 
1. La comissió de qualsevol de les infraccions a què es refereix l’article anterior, podrà donar lloc a la imposició 

d’una sanció valorable econòmicament. Per la graduació de la sanció que s’hi podrà aplicar, es consideraran 
especialment els criteris següents:  

a) Existència d’intencionalitat o reiteració  
b) Naturalesa dels perjudicis causats  
c) La reincidència, per comissió, en el terme d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan 

així haja sigut declarat per mitjà de resolució ferma.  
d) Beneficis obtinguts. 
 
2. Les infraccions a aquesta Ordenança se sancionaran de la forma següent:  
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb advertència i/o multa amb una quantia de fins a 750 euros.  
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de fins als 1.500 euros.  
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de fins als 3.000 euros.  
 
3. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen a l’any, les imposades per infraccions greus als dos 

anys i les imposades per infraccions molt greus als tres. El termini de prescripció començarà a comptar des de l’endemà 
a aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.  

 



4. La responsabilitat administrativa prevista en aquest Títol serà compatible amb l’exigència a l’infractor de 
la reposició de la situació alterada per ell mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i 
perjudicis causats.  
 

Tercer. Inserir anunci del reglament aprovar en el tauler d’Edictes de la mancomunitat i en el 
Butlletí Oficial de la Província de València. Cas de no rebre’s al·legacions o suggeriments, 
l’aprovació del reglament esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord, tot entrant en 
vigor amb la publicació del text íntegre. 
 


