
 

 

ORDENANCES SOBRE CAMINS RURALS DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA 
JOIOSA 

 
 
CAPÍTOL I: DELS CAMINS RURALS D'INTERÉS GENERAL  
 
Article 1r 
Són camins rurals d'interés general de titularitat municipal els que siguen d'ús públic i radiquen en 
el terme, a excepció de les carreteres de l'Estat, la Comunitat Autònoma i la Diputació provincial.  
 
Es presumix l’ús públic quan puga ser utilitzat de manera natural per una pluralitat indeterminada 
de subjectes i servisquen de comunicació entre els nuclis de població o d’accés a elements d'utilitat 
o interés públic.  
 
Article 2n  
L'Ajuntament de la Vila Joiosa elaborarà un inventari de camins d'interés general, amb expressió 
de les dades més rellevants d’estos: nom pel qual fóra conegut, límits, longitud, amplària, etc., que 
es complementarà amb la documentació gràfica (plànols generals, de detall o fotografies) 
necessària per a la seua identificació correcta i indubtable.  
 
L’esmentat inventari se subjectarà en la seua tramitació i aprovació al règim de les ordenances 
locals.  
 
Article 3r  
Aprovat definitivament l'inventari de camins rurals per part de la corporació, s’incorporarà a 
l'Inventari municipal de béns immobles.  
 
Article 4t  
El Consell Agrari Municipal podrà proposar al Ple de l'Ajuntament la inclusió de nous camins al 
catàleg de camins rurals d'interés general, per obertura nova o per absorció de camins d'interés 
particular. 
 
Article 5é 
La reparació, conservació i policia dels camins d'interés general serà competència de l'Ajuntament, 
que vetlarà pel bon ús i estat d’estos per mitjà de plans de millora que tindran la seua previsió 
econòmica en els pressupostos municipals.  
 
Article 6é 
Tots els camins que tinguen la consideració d'interés general hauran de tindre una amplària 
mínima de 6 metres; en els de nova creació o en els que no la tingueren, es procurarà que s'arribe 
al mínim esmentat, inclús, si fóra necessari, per mitjà de l'expropiació dels sòls indispensables.  
 
 
CAPÍTOL II: DELS CAMINS RURALS D'INTERÉS PARTICULAR  
 
Article 7é 
Es consideraran camins rurals d'interés particular els situats en el terme municipal de la Vila Joiosa 
que servisquen d'accés a propietats particulars, no enllacen dos camins d’interés general i no 
siguen de la titularitat d'un únic propietari. 
 
 
 



 

 

Article 8é 
La reparació, la conservació i l’ornament dels camins d'interés particular, aniran a càrrec dels 
propietaris de les finques al quals els dits camins presten servei.  
 
Article 9é  
Perquè un camí d'interés particular passe a formar part dels camins d'interés general, i la seua 
reparació i conservació a càrrec de l'Ajuntament, es requerirà un expedient de cessió autoritzat per 
la totalitat dels titulars i la segregació prèvia del sòl necessari.  
 
 
CAPÍTOL III: DE LA CONSERVACIÓ I POLICIA DELS CAMINS RURALS  
 
Article 10é 
Tots els articles que a continuació es relacionen s'aplicaran a tots els camins rurals, tant d'interés 
general com d'interés particular.  
 
Article 11é 
La modificació o l’alteració dels camins inclosos en l'inventari de camins rurals serà instada per la 
persona interessada davant de l'Administració local, amb una sol·licitud que justifique la necessitat 
de l'alteració, les alternatives possibles i el compromís d'assumir dels costos d’execució. 
 
Qualsevol modificació o alteració física realitzada dels camins inclosos en esta Ordenança serà 
autoritzada per l'Ajuntament amb un informe previ del Consell Agrari Municipal.  
 
Article 12é  
Queda prohibit l'arrossegament directe sobre els camins de fustes, d’aladres i d’altres objectes que 
puguen danyar el ferm d’este.  
 
Article 13é 
Queda prohibit obrir rases que tallen el camí, sense la deguda autorització de l’Ajuntament, prèvia 
obtenció de la llicència municipal i dels depòsits de la fiança corresponent, en garantia de la 
reposició de les coses al seu estat de bon ús.  
 
Article 14é  
Queda prohibit col·locar o depositar en els camins amuntonaments de materials, de terres i d’altres 
objectes que dificulten el trànsit, com també el que obstruïsca el pas per més temps del necessari, 
els quals hauran d'ocupar únicament la meitat del camí.  
 
Article 15é 
Queda prohibit plantar en les voltants dels camins rurals qualsevol classe d'arbres a menys d'un 
metre de distància de l’aresta exterior d’estos; esta s'ampliarà a dos metres en el cas d'arbres alts i 
es reduirà a cinquanta centímetres en el cas d’arbustos.  
 
Tampoc es podran construir prop dels camins, pous, albellons, depòsits de material corrosiu o 
molest, o qualssevol altra instal·lació que, raonablement, puga suposar un perill afegit als usos 
propis de la via. 
 
Article 16é  
Tota persona propietària d'una finca limítrof a un camí rural que pretenga la construcció d’una obra 
haurà de separar l'edificació un mínim de set metres de l'aresta exterior del camí; s’observarà, en 
tot cas, el que determina el PGOU pel qual es regix l’Ajuntament de la Vila Joiosa. 
 



 

 

Article 17é 
Per al tancament de les finques que donen a un camí rural s’hauran de tindre en compte les 
normes següents:  
 
a) Per al tancament amb bardisses, tanques mortes o de fil d'aram haurà de deixar-se una 
separació mínima de cinquanta centímetres entre el tancament i la vora del camí.  
 
b) Per als tancaments d'obra, la distància mínima a la vora del camí serà d'un metre.  
 
c) Per a les finques que facen cantó en dos camins rurals, serà obligatori, per a permetre la 
visibilitat del trànsit rodat, que les tanques de bardisses, tanques mortes, de fil d'aram o d’obra 
formen xamfrà amb una dimensió mínima de dos metres cinquanta centímetres. 
 
d) Les barreres de tancament que es troben instal·lades amb anterioritat a l'entrada en vigor de les 
presents ordenances, en la mesura del que siga possible, hauran d’ajustar-se al que establixen els 
punts a, b i c del present article i, especialment, les que impliquen algun perill per a la circulació.  
 
Article 18é  
La vigilància dels camins rurals serà responsabilitat de la Policia rural o local, si escau, i també del 
col·lectiu de la comunitat, el qual haurà d'informar l'Ajuntament de qualsevol transgressió d'estes 
ordenances.  
 
Article 19é 
L'incompliment d'estes ordenances serà sancionat d'acord amb les lleis de l’Administració local.  
 
Article 20é 
Esta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua completa publicació en el BOP. 
 
L'alcalde 
 
Sign.: Juan Segòvia 
 
La Vila Joiosa, 24 de novembre de 1997 


