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CAPÍTOL 1 .  DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Objecte 

 
És objecte d'esta ordenança la regularització de les activitats que, dins de l’àmbit rural, es 

practiquen al terme municipal Castelló de Rugat, adequant-les al marc social actual. Tot açò, sense 
perjudici 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 esmentades 
en esta ordenança, d'acord amb el que preveu l'article 56 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i l'article 4 de la Llei 
30/92 (modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener). 

Article 2. Vigència 

 
1. Esta ordenança entrarà en vigor en el termini de 15 dies comptadors des de l’endemà de la data 

de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la província, d'acord amb el que estableix l'article 

70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Serà d'aplicació mentre 
no siga derogada, suspesa o anul·lada. 

2. El Consell Agrari Municipal, 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 les 
reformes que hi convinga introduir. 

3. Qualsevol proposta de modificació, derogació o suspensió que afecte esta ordenança 
requerirà l'informe previ del Consell Agrari Municipal. 

Article  3 - Àmbit d'aplicació 

 
La present ordenança és d'obligat compliment a tots els terrenys rústics del terme municipal 

de Castelló de Rugat, tot açò sense perjudici d'altres normatives de rang superior o de 

caràcter sectorial que siguen aplicables. 

Article 4. Presumpció de tancament de finques rústiques 

 
1. Per tal d'aplicar esta ordenança i sempre que no conste el consentiment del 

propietari, siga exprés o tàcit, es presumiran tancades i acotades totes les heretats i altres terres 
rústiques encara que materialment no ho estiguen. 

 
2. D'acord amb el costum castellonenc, les ribes són propietat del predi superior, tret 

que hi haja prova en contra. 

Article 5. Prohibicions generals 

 
1. Sempre que no conste el consentiment del propietari, siga exprés o tàcit, es prohibeix a les 

finques rústiques, els seus annexos i servituds, atesa la presumpció establida en l'article anterior, 

el següent: 
A. Entrar a recollir restolls, branques, troncs o qualsevol altre producte silvestre. 
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B. Entrar a recollir cítrics, hortalisses, llegums, verdures, fruites, branques per a empelts o 

qualsevol altre tipus de fruit, ja siga caigut o no. 
C. Destruir, alterar i variar qualsevol fita o senyal del terme municipal. 

D. Travessar camps i finques alienes. 
E. Ocasionar danys com a conseqüència de l'aprofitament d'aigües per a reg 

 

2. El propietari que es considere afectat per qualsevol d'estes incidències o per altres 
que estime que li han reportat dany o perjudici a la seua propietat, podrà denunciar els fets 

davant el Consell Local Agrari, mitjançant l’Àrea Rural, que procedirà segons la forma 
establida al capítol XII, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altra acció que 
l'assistisca en dret. 

 
 

CAPÍTOL II. 

DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA RURAL 

Article 6. Funcions del Servei de Vigilància Rural 

1. Vetlar pel compliment de les disposicions que dicte la Unió Europea, l'Estat, la 
Comunitat Autònoma i l'Ajuntament, relatives a la conservació i millora de la natura, el medi 
ambient, els recursos hidràulics, la riquesa cinegètica, piscícola, apícola, forestal i de qualsevol 

altra índole, relacionades amb temes rurals i mediambientals. 
 

2. Comunicar l'incompliment de les disposicions i normes relatives a l’àmbit rural -
ordenances, reglaments i bans de l'Ajuntament- a l'autoritat competent. 

 

3. La vigilància i protecció del patrimoni municipal pel que fa a les parcel·les situades 
en sol no urbanitzable o rústic, els espais públics rurals, així com la delimitació .i demarcació 

del terme municipal per a l'íntegra conservació. 
 
4. Protecció de l'hàbitat rural i de les espècies i classes de flora i fauna existents al 

terme municipal, amb especial atenció a aquelles que es troben en vies d'extinció. 
 

5. Prestació d'auxili en cas d'accidents, catàstrofes o calamitats públiques, participant, en la forma 
prevista a les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil que puguen tenir incidència. 

 

6. Vigilància i cura de la xarxa de comunicacions rurals (pistes, camins, veredes, ponts, 
guals, etc.), dels desnivells naturals (canals, barrancs, rambles, etc.) i de les aigües incontrolades que 

poden afectar la seua integritat. 
 
7. Cooperar amb la Comissió de Valoració en les tasques que li siguen competents. 

 
8. Control i seguiment de totes les activitats que es realitzen en terrenys qualificats 

d'especial protecció agrícola, forestal, paisatgística o ecològica pel Pla General d'Ordenació 
Urbana (PGOU) de Castelló de Rugat altres instruments d'ordenació i protecció. 

 

9. Col·laborar amb altres departaments i serveis municipals en la pràctica de notificacions o en la 
realització d'inspeccions concretes relacionades amb el medi rural. 
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10. La inspecció permanent de les activitats industrials, legalitzades o no, situades en sol no 

urbanitzable o rústic, quant a la repercussió dels seus processos productius en el medi ambient i els 
recursos naturals. 

 
11. Emetre els informes que siguen requerits pels òrgans i les autoritats municipals. 
 

12. Totes les funcions relacionades amb el lloc de treball, dins de l’àmbit rural, que recomanen els 
òrgans i les autoritats municipals. 

 
 
 

CAPÍTOL III. 
 

DE LES SEPARACIONS I LIMITACIONS EN EL 
TANCAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES 

 
Article 7. Norma general dels tancame nts 

 

1. D'acord amb el que estableix l'article 384 del Codi Civil, tot propietari té dret a 
delimitar la seua propietat, amb citació dels propietaris dels predis limítrofes. L'article 388 del 

mateix cos legal estableix que tot propietari té dret a tancar la seua propietat. 
 
2. Quan el tancament siga entre dos finques i no hi ha acord entre les parts, la persona 

interessada podrà fer el tancament sempre que, fefaentment, el faça dins la seua propietat, respectant la 
fita mitgera en tota la seua longitud (fita lliure). En general, la fita mitgera ha de ser de 10 

centímetres per a la separació de propietats. Si no n'hi ha, s’entendrà com a mesura l’anterior i 
s’actuarà com si les finques estigueren fitades. 

Article  8. Separacions  i limitacions  en e l tancament de  finques rústiques 

 

De conformitat amb el que estableix l'article 388 del Codi Civil, tot propietari té dret a tancar la 
seua propietat, tot respectant les regles següents: 

 

A. Tancament amb tanques vives (bardisses). 
 

En cas de no estar d'acord els propietaris de les finques confrontants per al tancament amb una 
bardissa, o sempre que esta done sobre un camí o senda pública, la persona interessada podrà fer la 
plantació de la bardissa dins de la seua propietat separant-se 1 m de la línia mitgera i el centre de la fita, fins 

a una alçada màxima de 2m. Si es vol obtenir una bardissa de més alçada, la plantació s’haurà de retirar 1 m 
més per cada metre de major elevació que es pretenga aconseguir. 

 
El propietari de la bardissa estarà obligat a retallar-la periòdicament per tal de mantenir l'alçada 

reglamentaria i que les branques no envaïsquen les propietats veïnes ni impedisquen la visibilitat o el pas 

en camins o sendes. 
 

B. Tancament amb fil d'aram o tela metàl·lica. 
 

L'alçada màxima haurà de ser de dos metres 

 
La separació de la tanca serà d’un metre des del centre de la mitgera. 
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Per a fer tancaments de finques mitjançant tela metàl·lica subjecta amb pilonets obrats, serà 
preceptiva la llicencia municipal d'obra menor de conformitat amb el que estableix el PGOU. 

Està totalment prohibit disposar com a tancament elements metàl·lics i fils d'aram amb punxes 
o altres elements que puguen produir danys a les persones que s'hi puguen acostar. 
 

C  Tancament amb murs. 
 

Per a fer tancaments de finques mitjançant la construcció de murs, serà preceptiva la llicencia 
municipal d'obra menor de conformitat amb el que estableix el PGOU 

 

La separació de la tanca serà d’un metre des del centre de la mitgera. 
 

L'alçada màxima s’ajustarà al que estableix el PGOU i es comptarà des de la cota de la 
parcel·la que s'haja de tancar. 

 

En el cas que el mur altere el curs natural de les aigües pluvials, el propietari de l'obra haurà de 
prevenir un sistema d’evacuació d'aigües de forma que s'eviten danys a tercers, o com a mínim es 

faran els corresponents evacuadors (almenys un cada 1,5 metres) per tal de permetre la caiguda 
natural de les aigües superficials del bancal superior a l'inferior de la manera més natural possible. 

 

En el cas que els tancaments coincidisquen amb un creuament de camins, haurà de 
mantenir-se una distància suficient que permeta la visibilitat per als vehicles que hi circulen. 

 
 

CAPÍTOL IV. 

DE LES CONSTRUCCIONS 
 

Article 9. Construccions al medi rústic 

 

El PGOU estableix els tipus de construccions permeses al medi rústic amb les seues 
condicions 

 

A continuació es defineixen aquelles construccions amb caràcter agrícola o que puguen 
afectar camins rurals no previstes al PGOU: 

 
A. Basses d'aigua per a reg. 
 

Totes les basses d'aigua per a reg que es construïsquen estaran tancades en el seu 
perímetre amb una tanca metàl·lica o mur que tindrà almenys 2 metres d'alçada. La separació de la 

bassa respecte a camins o altres propietats haurà de ser de 5 metres. 
Caldrà sol·licitar llicencia d'obres sempre que la bassa siga d'obra, i també si té una capacitat 

superior a 150 m3. 

 
B. Hivernacles. 

 
La construcció d'hivernacles rígids (vidre, metacrilat,...) serà considerada com a 

construcció fixa i haurà d'executar-se de conformitat amb el que estableix el PGOU. 

Si l'hivernacle és de materials flexibles i d'ús temporal es requerirà llicencia d'obres menor, i haurà 
de mantenir una distancia de separació respecte a camins o altres propietats de 2 metres de la fita mitgera. 
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C. Instal·lació de pals. 

 
En els camins públics municipals i les seues cunetes no es permet la instal·lació de pals de cap tipus 

sense autorització municipal. 
En tot cas no es permetrà que estes construccions disminuïsquen la visibilitat o facen menys 

transitables els camins públics, així com la capacitat de les cunetes. 

 
D. Instal·lacions subterrànies. 

 
Les conduccions que hagen d'anar soterrades requeriran l’autorització corresponent per travessar 

camins públics o propietats municipals. 

En cap cas la realització de les conduccions podrà suposar un deteriorament posterior del 
camí. 

 
 
 

 
 

CAPÍTOL V. 

DELS CAMINS RURALS DEL TERME MUNICIPAL 

 

 

Article 10. Concepte 

 
S'entén per camins, pistes o sendes rurals tota aquella via de comunicació susceptible de trànsit rodat, 

trànsit de persones o pas d'animals en l’àmbit rural del terme municipal de Castelló de Rugat. 
 

Article 11. Camins rurals públics de Castelló de Rugat. Competència i titularitat 

 
1. Són camins rurals o sendes de domini públic i competència municipal (camins municipals) tots 

aquells que, corrent pels terrenys rústics del terme de Castelló de Rugat, apareixen grafiats al cadastre 
històric i figuren inscrits al llibre, de registre sense estar assignats a cap titular, tret de prova en contra, o 
també aquells que es recullen de manera expressa a l'inventari de béns municipals. 

 
2. També tenen caràcter de camins rurals públics els assagadors inclosos en el "Projecte 

de classificació de vies pecuàries al terme municipal de Castelló de Rugat" o aquells que sense ser-hi 
inclosos puguen adquirir la consideració de via pecuària en noves revisions de la propietat, així com els 
camins que travessen terrenys forestals públics anomenats pistes forestals. Les vies pecuàries i les pistes 

forestals estaran subjectes a la normativa vigent que en eixa matèria establisca la Conselleria de Medi 
Ambient. 

 
3. Els camins rurals municipals, les pistes forestals i les vies pecuàries són béns de domini públic i 

per tant no són susceptibles de prescripció ni d'alienació. La creació, classificació, delimitació, fitació i 

reivindicació s’efectuarà davant l’administració titular del camí o via pecuària. 
 

4. Les carreteres que travessen el terme municipal de Castelló de Rugat tenen també la 
consideració de vies de comunicació públiques i són de competència i titularitat de la Diputació 
Provincial de València i de la Conselleria d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana. 

Qualsevol incidència que afecte estes carreteres s’haurà de resoldre davant l'Administració 
competent. 
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Article 12. Camins rurals de propietat privada 

 
1. Es consideren camins rurals privats aquells que apareixen amb tal caràcter als plànols cadastrals 

de rústica, o bé aquells, els propietaris dels quals puguen acreditar la seua propietat particular. 
 

2. Els propietaris de camins privats podran tancar-hi el pas, sense perjudici de les servituds o drets a 

tercers que hi puga haver. Si el camí es construeix paral·lel a una senda de pas públic, sols es 
podrà tancar la zona ampliada i propietat de la persona interessada, tot respectant l'ample que 

mantenia la senda i permetent-hi el pas públic dels caminants. 
 

3. L'obertura de nous camins particulars s’ajustarà al que estableix el PGOU, i a la 

normativa vigent en matèria d'impacte ambiental. 
 

Article 13. Conservació dels camins rurals 

 
1. La conservació dels camins rurals correspon als propietaris dels camins. 

 
2. Pel que fa als camins rurals de competència municipal, les potestats i obligacions de 

l'Ajuntament, de conformitat amb la legislació aplicable, són les següents: la potestat de recuperació 
d'ofici dels camins esmentats, la potestat d'investigació i policia, la potestat de delimitació d'acord 
amb el que disposa la LBRL (Llei de Bases de Regim Local), l'acció reivindicativa en defensa de la 

propietat mitjançant l'expropiació, l'obligació de conservació i manteniment dels camins i el deure de 
defensa i protecció d'estos. 

 
3. L'Ajuntament vetlarà pel manteniment dels camins rurals municipals i procurarà que estos 

siguen transitables d'acord amb l'ús com a vies de comunicació en zones rurals. 

 
4. Les obres de reparació del paviment, les ampliacions, o qualsevol altra millora dels camins 

rurals municipals seran facultat de l'Ajuntament, sense perjudici de demanar la col·laboració dels 
veïns beneficiaris. També podran efectuar-se a iniciativa dels veïns interessats, amb la sol·licitud de 
llicència municipal d'obres, acompanyada de la corresponent memòria. 

 
5. Quan els camins rurals municipals travessen terrenys classificats com a sol urbà, ja siga en la 

població, en urbanitzacions o polígons amb eixa classificació, els trams afectats tindran la 
consideració de carrers o viaris d'accés a les parcel·les, amb el tractament propi d'estos, i estaran 
subjectes a l’ordenació i normativa que es determine en cada cas. 

 
 

Article 14. Les cunetes dels camins públics  
 

1. S'entén per cuneta tot aquell canal de desguàs que acompanya un camí, destinat a l'evacuació de 

les aigües pluvials superficials. 
 

2. Les cunetes que acompanyen els camins públics formen part i són propietat del camí, i 
tenen la consideració de béns públics. No es permet cap tipus de construcció ni tancament que 
envaïsca les cunetes. 

 
3. D'altra banda, per a construir accessos a finques que passen necessàriament per damunt d'una 

cuneta pública, el cobriment d'esta haurà de permetre el perfecte funcionament de la cuneta. Els 
embossos o altres incidències ocasionades pel cobriment d'una cuneta en condicions 
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insuficients per al pas normal d'aigües seran responsabilitat del propietari de la finca a la qual dóna 

accés el cobriment. 
 

4. En cap cas les cunetes podran estar destinades a la conducció d’instal·lacions de llum, aigua o 
qualsevol altra. 
 

 
Article 15. Normes generals relatives als camins rurals públics 

 
1. Prohibició d'obstrucció. 
 

Els camins o sendes de titularitat pública no podran tancar-se, obstruir-se ni estretir-se 
sota cap concepte. 

Les finques confrontants amb els camins públics tenen l’obligació de netejar les brosses i 
matolls que, naixent des de la seua propietat, envaeixen el terreny públic del camí, entrebanquen el trànsit 
o disminueixen la visibilitat per la via pública. 

 
2. Prohibició de causar danys en camins i sendes públiques. 

 
Prohibit causar danys en els camins i sendes públiques, tals com extraure'n pedra, terra o arena. 
Així mateix, no es permetrà l'arrossegament directe pels camins de brancatges, arreus de llaurar o 

materials de construcció. 
Els deterioraments dels camins rurals produïts per la circulació intensa i excepcional de 

camions o vehicles de gran tonatge seran reparats pel responsable del pas dels vehicles pesants. 
 

3. Depòsit de materials als camins rurals. 

 
Es podran depositar als camins rurals públics, per a la seua entrada a les finques particulars, amb 

caràcter excepcional i sempre que no es puga fer a l'interior de la finca, fem, materials i aparells d'ús 
agrícola, durant un termini màxim de 48 hores. La persona interessada tindrà l'obligació de 
senyalitzar conscientment l'obstacle, o en qualsevol cas, deixar pas suficient per al trànsit de 

persones i vehicles. 
Els materials de les obres menors també podran depositar-se temporalment als camins, 

mentre duren les obres i en les mateixes condicions i requisits que en l'apartat anterior. 
Transcorregut el termini assenyalat, si no s'han traslladat els aparells i materials a una finca 

particular, els podrà retirar l’Ajuntament directament per dipositar-los en la propietat de la persona 

interessada, amb l'avís previ a la persona interessada, i les despeses que esta actuació comporten seran a 
càrrec del responsable dels materials. 

 
4. Estacionament de vehicles per a càrrega i descàrrega als camins municipals. 
 

Els vehicles estacionats en els camins rurals del terme municipal per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies no podran obstaculitzar el trànsit rodat i deixaran espai suficient per al pas d’altres vehicles i 

persones. Amb esta finalitat s'hauran d'observar les normes del Reglament de Circulació, especialment 
pel que fa a la senyalització, i allò que disposen les ordenances municipals. 
 

5. Limitació de velocitat. 
 

La velocitat de circulació de vehicles pels camins rurals públics s’ajustarà a les 
característiques del camí, tot establint-se un màxim de 40 Km/h. 
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Article 16. Sendes de domini públic 
 

1. Es consideraran sendes de pas de domini públic de competència municipal totes 
aquelles que amb este caràcter apareixen en els parcel·laris del cadastre de rústica del municipi 
de Castelló de Rugat 

 
2. Les sendes de pas tindran un ample general, tret de prova en contra, de 120 centímetres. 

 
3. El pas públic per les sendes es mantindrà expedit per als caminants, i lliure de qualsevol tipus de 

plantació, obstacle o invasió. 

 
 

Article 17. Classificació dels camins municipals. Distàncies de  separació de ls  

tancaments  
 

1. En les finques particulars que limiten amb camins públics, els tancaments d'obra o 
qualsevol altra construcció hauran de mantenir unes determinades distàncies de separació respecte als 

camins, sense perjudici de la propietat, tot atenent les previsibles necessitats de visibilitat, maniobrabilitat 
o futures millores dels camins rurals municipals. 
 

2. Si el tancament és de tipus provisional o transparent, podrà fer-se seguint la línia de 
propietat. 

 
3. La distància de separació dels tancaments d'obra respecte dels camins públics estarà 

d'acord amb la classificació del camí. Els camins, municipals de Castelló de Rugat es classifiquen en: 

 
A. De primera categoria o principals.  

 
Són els següents: 
 

- Camí de Llutxent 
- Camí de L’Ofra 

- Camí del Tabàquer 
- Camí de Sarient 
- Camí del Molí 

- Camí. de La Pobla 
- Camí. de La Torre 

- Camí del Fondo de l’Hospital 
- Camí de la Serra 
- Camí de Racons 

- Camí del Morqui 
- Camí del Palmar 

- Camí de la Lloseta 
-  Camí de la Devesa 
-  Camí del Mussol 

-  Camí dels Corrals 
-  Camí de la Pobla a Salem 

-  Camí del Rafalet 
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Els tancaments amb murs d'obra hauran de mantenir una distancia de separació de 5m des de 

l'eix del camí. 
 

B. De segona categoria o secundaris. 
 
Són tots els que no hi ha inclosos en la categoria anterior. 

 
Els tancaments amb murs d'obra hauran de mantenir una distància de separació de 3,5m des de 

l'eix del camí. 
 
C. Servituds de pas. 

 
Sols existiran les servituds de pas que la Llei establisca , amb les característiques 

següents: 
 
Quan s’haja constituït una servitud de pas, llevat que el títol no dispose altra cosa, es 

presumirà que té una amplària de 2 metres i 5 centímetres. 
 

L’amplària de les servituds de pas o camins particulars existents podran ampliar-la els 
usuaris fent-se càrrec dels costos de manera proporcional a la superfície de les finques a les quals 
done servei. 

 
En la determinació de les indemnitzacions per les servituds, així com per a la fixació del 

preu a pagar pel terreny que s’ocupe, haurà d’intervnidre el consell Agrari Municipal si les parts 
implicades no han pogut posar-se d’acord i sempre abans que es determine judicialment. 

 

Els usuaris de les servituds de pas o camins privats tenen l’obligació de mantenir el camí 
de pas en condicions òptimes, tenint  fins i tot el dret de reblir o rebaixar, si és el cas, sempre que 

no es provoquen perjudicis a la resta de veins, motivats per embassaments per reg o pluja. 
 
La servitud de pas haurà de segur respectant-se encara que discórrega parcialment o total 

per una zona qualificada com a urbana. 
 

Els usuaris del pas hauran de facilitar en la seua propietat l’espai necessari per a girar la 
maquinària agrícola. 

 

 
 

CAPÍTOL VI. 

 

DE LES PALAFANGUES, ESCORREDORS O 

DESAIGÜÉS I LES SEUES SERVITUDS 
 

Article 18. Palafangues, escorredors o desaigües  
 

1. S'entén per palafangues les séquies de desguàs que, corrent entre bancals, estan destinades 
a l'evacuació de les aigües pluvials superficials. Quan les palafangues passen entre diferents parcel·les 

recollint les aigües d'altres palafangues inferiors, també reben el nom de desaigües o escorredors. 
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2. D'acord amb el que es conté en l'article 574 del Codi Civil, les palafangues, desaigües i 

escorredors que circulen entre diferents propietats tenen la consideració de mitgeres, tret de prova en 
contra. 

 
3. Les palafangues, escorredors o desaigües seran conservades i netejades periòdicament 

pels propietaris als quals donen servei per tal que l'aigua que hi puga córrer no s’acumule ni 

ocasione inundacions que causen danys. 
 

4. Tots els propietaris dels terrenys que fiten amb palafangues, desaigües o escorredors 
hauran de mantenir expedita la servitud de pas d'aigua d'escorrentia per estes. 
 

 S’adjunta com a annex I els articles del Codi Civil relatius a les servituds. 
 

 

CAPÍTOL VII. DELS ANIMALS 
 
 

Article 19. Animals domèstics  

 
Tot observant el que preveu la Llei 4/94, de 8 de juliol, de les Corts Valencianes, i la 

legislació sectorial de preferent aplicació, hauran de respectar-se les normes següents: 
 
1. Prohibit deixar solt sense pastor el ramat i els animals domèstics en finques que no es 

troben tancades. 
 
2. Els caps de bestiar que no formen part d'un ramat romandran lligats mentre estiguen 

pasturant. 
 

3. Els propietaris de gossos observaran les disposicions establides en l'ordenança sobre la tinença 
d'animals de companyia. 
 

 
Article 20. Forma de produir-se el pasturatge 

 
1. El pasturatge del bestiar es farà al terme. municipal segons el Decret 1.256/1968, de 6 de juny, 

que aprova el Reglament de Pastures, Herbes i Restolls, i d'acord amb les disposicions que dicte la 

Generalitat Valenciana i amb les ordenances municipals. S'hi exclou l’àrea de les muntanyes en període de 
repoblació forestal fins que l'arbrat haja adquirit el desenvolupament necessari per a no ser 

perjudicat. 
 
2. Els responsables del ramat hauran de vigilar, durant el període d'aprofitament de les 

pastures, que els animals no produïsquen danys a les finques particulars o als camins. 
 

 

Article 21. Prescripcions sobre caça i pesca 
 

1. Referent a la caça i pesca s’atendrà el que estableixen les legislacions aplicables. 
 

2. Ningú no podrà caçar en propietat privada sense permís del propietari. 
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3. Prohibit, per regla general, caçar a menys de 500 metres, comptadors des de les últimes cases de la 

població, ni a menys de 300 metres, comptadors des de cases de camp o possessions habitades, per 
tal d'evitar perill a les persones. 

 
Article 22. Apicultura 

 

1. La distància d'ubicació dels ruscos o bucs d'abelles serà com a mínim a 500 metres de nuclis de 
població (cases de camp, indústries, etc.), a 250 metres de llocs de trànsit per a persones, i a 100 metres 

principalment de sendes i camins. 
 

2. La col·locació de ruscos a les muntanyes públiques del terme municipal de Castelló de Rugat 

s’ajustarà a les disposicions que anualment decrete la Conselleria de Medi Ambient. 
 

3. Els ruscos ubicats a terrenys privats hauran d'obtenir el permís del Consell Agrari 
Municipal. 
 

CAPÍTOL VIII. 

DE LES PLANTACIONS D'ARBRES  
 

Article 23. Distàncies de separació 

 
1. De conformitat amb el que estableix l'article 591 del Codi Civil, a continuació es regulen les 

distancies de separació per a la plantació d'arbres en el terme municipal de Castelló de Rugat 

 
Les distancies de separació dels arbres que es planten al costat de les parcel·les confrontants o d'un 

camí o senda seran les següents: 
 
A. Si la plantació és d'arbustos, la distància de separació serà d'un metre des de la línia 

divisòria. 
 

B. Si la plantació és de ceps de vinya, la distancia de separació serà de dos metres des de la 
línia divisòria. 

 

C. Si la plantació és d'arbres fruiters (cítrics, bresquilleres, pomeres, ametlers, magraners, 
pruneres, oliveres, etc.), la distancia serà de tres metres des de la línia divisòria. 

 
D. Si la plantació és de pins, arbres frondosos o fruiters de gran port (xops, moreres, 

plataners, salzes, eucaliptus, nogueres, garrofers, figueres o anàlegs), la distància de separació serà 

de sis metres des de la línia divisòria. 
 

2. Tots aquells arbres que no es puguen classificar en cap dels tipus anomenats 
anteriorment mantindran la separació general de tres metres. 
 

3. Estes distàncies de separació de plantació seran d'obligat compliment quan la plantació es faça 
vora camins públics. 

 
Article 24. Arrancament d'arbres. Tallament de branques i arrels 

 

1. Segons el que estableix l'article 591 del Codi Civil tot propietari té dret a demanar que 
s'arranquen els arbres que endavant es planten o nasquen a menor distància de la seua finca que la 

preceptuada en l'article anterior. 
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2. Si les branques d'algun arbre s'estenen a la finca o camí confrontant, el propietari d'esta té 

dret a reclamar que es tallen quan s'estenguen a la seua propietat, encara que s'hagen guardat 
les distancies assenyalades. Si són les arrels dels arbres les que s'introdueixen en el sol d'un altre, el 
propietari del sol on s'introduïsquen podrà tallar-les ell mateix dins la seua finca, encara que 

s'hagen guardat les distancies assenyalades. 
 

3. En tot cas, es respectaran les restriccions normatives vigents pel que fa a les espècies 
protegides. 
 

 
 

 

CAPÍTOL IX. 

DELS MOVIMENTS DE TERRA 

 
 

Article 25. Necessitat de llicència municipal prèvia 
 

Per a fer moviments de terres que suposen una alteració de les cotes dels bancals o una 
transformació de la topografia de la parcel·la, es requerirà llicència municipal d'obres prèvia, d'acord amb el 
que s'estableix al PGOU, sense perjudici d'altres autoritzacions que calguen segons les normatives 

sectorials vigents. 
 

 
Article  26. Precaucions  i limitacions  per al rebliment o afonament de 

parcel·les 

 
Amb independència de la llicència d'obres corresponent, i com a norma general, es tindran en 

compte les següents prescripcions: 
 

1. En els moviments de terres que impliquen el terraplenament de bancals i la creació 

de talussos es prendran les mesures de contenció necessàries perquè no es produïsquen solsides o 
despreniments a les propietats o camins inferiors. 

 
2. Quan es faça l’afonament d'una parcel·la vora a altra propietat, es deixarà com a mínim 

una franja d'un metre de terreny sense alterar, tot atenent l'estabilitat del marge resultant, en tot el límit 

amb l'heretat o camí confrontant. 
 

3. Quan es pretenga anivellar bancalons en parcel·les que limiten amb barrancs, caldrà 
sol·licitar llicència municipal, i s'atendran especialment les prescripcions de caràcter mediambiental que es 
puguen indicar. En tot cas i com a norma general, els rebliments es faran escalonant el talús resultant. Es 

començarà deixant una plataforma perimetral de 2,5 metres al bancal inferior existent, des d'on 
arrancarà el primer talús. A partir d'esta línia es formaran terrasses de talussos de 5 metres d'alçada 

(màxim) i 2,5 metres de plataforma (mínim). La realització dels treballs s’ajustarà a les normes 
que consten al PGOU. 
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CAPÍTOL X. 

DE L'ABOCAMENT DE RESIDUS 

 
Article 27. Prohibició d'abocaments  

 
Amb caràcter previ, sense perjudici de la legalitat aplicable i de les competències que 

tinguen atribuïdes altres administracions de caràcter sectorial, s'estableixen les prevencions 

següents: 
 

1 Prohibit llançar o tirar als llits de rierols i rius, barrancs, rambles, séquies, 
sequioles, desaigües, etc., públics o privats, objectes com llenya, canyes, brossa, pedres, 
envasos, plàstics, enderrocs, deixalles, escombraries i, en general, qualsevol altra cosa que puga 

impedir el pas de les aigües o siga susceptible de degradar el medi ambient. Els envasos de 
productes tòxics no es podran abandonar en cap concepte i hauran de ser gestionats per una. empresa 

autoritzada. 
 

2. Així mateix, es prohibeix llançar fem industrial o domèstic, deixalles o qualsevol altre 

tipus de residu sòlid o líquid a tot el terme municipal, llevat que es faça en abocadors controlats i 
legalitzats. 

 
3. No es permetrà vessar als camins, llits d'aigua, cunetes, palafangues, i sendes d'ús públic o 

particular, les aigües residuals de fregadors, safareigs o excusats. En tot cas, estes aigües seran 

conduïdes a depòsits estancs o a la xarxa de clavegueram si n'hi ha. Tampoc no es podran buidar 
embassaments d'aigua abocant-la als camins o sendes públiques. 

 
4. En les propietats privades, l'emmagatzematge o depòsit de qualsevol deixalla, rebuig o 

objecte en desús es farà en llocs habilitats amb esta finalitat i de forma que s’evite que pel vent o per 

altra causa puga ser escampada a propietats veïnes i que els cause danys. 
 

5. En cas d'incompliment, s'adoptaran les mesures sancionadores previstes en la normativa vigent 
sense perjudici de les responsabilitats que es puguen derivar a nivell jurisdiccional. 
 

 

CAPÍTOL XI. DEL CADASTRE IMMOBILIARI DE 

RÚSTICA 
 

 Article 28.- Obligació de la inscripció cadastral. 

 

 Totes les parcel·les rústiques del terme municipal de Castelló de Rugat disposen d’un 
número de referència cadastral, consistent en número de polígon i número de parcel·la, el qual 
serveix d’identificació de la finca a tots els efectes. 

 
 En aplicació de l’art. 77.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 28 de 

desembre de 1988, tota transmissió de domini de finca rústica com a conseqüència de venda, 
herència, donació, etc. està obligada a comunicar-se al Centre de Gestió Cadastral i cooperació 
Tributària de València, per mitjà dels serveis del cadastre de l’Ajuntament, en el termini de dos 

mesos comptadors a partir del dia següent a la data de formalització de l’escriptura pública, 
segons s’estableix en el Reial Decreta 1448/89 d’1 de desembre. 
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 Qualsevol persona física o jurídica interventora de la transmissió, ja siga el cedent o 

l’adquirent, així com persona que els represente, podrà efectuar la declaració de canvi de nom o, 
si és procedent, de superfície si es tracta de noves parcel·les resultants de parcel·lació. 

 
 

C A P Í T O L  X I I  D E  L ’ A B A N D Ó  D E  C U L T I U S  
 

Article 29.- Destrucció de restes agrícoles. 

 
Amb la finalitat d’evitar la proliferació de plagues i enfermetats que puguen perjudicar a 

les propietats confrontants de les parcel·les abandonades, els propietaris que abandonen els 
cultius (fruiters, vinya, cítrics, etc.) hauran d’eliminar-ne les restes en un termini no superior a un 
any. 

 
 Transcorregut dit termini, es procedirà a l’arrancada del cultiu abandonat, sent els costos 

per compte del propietari de la parcel·la, independentment de la sanció administrativa que es 
determine i de la reparació dels danys que provoque als confrontants. 
 

 En el cas de parcel·les abandoandes més d’un any en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança,, els propietaris tindran un termini de 6 mesos per a la destrucció de les 

restes de cultius. 
 
 

C A P Í T O L  X I I I  DELS FOCS I CREMES 
 

Article  30. Focs  i cremes  
 

1. Per a botar foc o cremar les restes de poda o restolls a les cases de camp, finques i 

casetes, s'aplicaran les normes i el calendari previst al Pla Local de Cremes d’este terme municipal. En 
qualsevol cas sempre es tindran en compte les normes dictades per la Conselleria de Medi Ambient de la 

Generalitat Valenciana. 
 

2. En cap cas es podrà abandonar la llenya procedent de podes en barrancs o zones forestals, atés el 

risc d'incendi que això comporta. 
 

 
3. Els focs i cremes només es podran destinar a l'eliminació de restes vegetals i, en xicotetes 

quantitats, paper o cartó. 

 
4.- La destrucció de restes de poda o altres elements es faran dintre de la propietat sense 

afectar en cap cas a camins, barrancs, séquies etc. 
 
 

 

CAPÍTOL XIV. 

DE LES INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Artic le  31. Comiss ió de  Valoració. Regulació i procedime nt 
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1. El Consell Local Agrari designarà una Comissió de Valoració composta per dos membres 

del Consell que actuaran com a perits, i un membre de l’Àrea Rural, els quals podran ser assistits, si així ho 
consideren, per assessors qualificats, per tal de procedir a determinar els danys i la corresponent 

valoració d'acord amb el seu lleial saber i entendre, atés l'ús i costum de bon llaurador, tot seguint el 
procediment previst en l'apartat 2n del present article. 
 

2. La Comissió de Valoració, per a l'emissió de propostes d’arbitratge, s’ajustarà al procediment 
següent: 

 
1r. L'inici del procediment arbitral tindrà lloc per qualsevol d'estos dos procediments: 

 

A) Mitjançant denúncia formulada contra altri per qualsevol particular, propietari o posseïdor de 
terrenys al terme de Castelló de Rugat, que haurà de presentar-se en escrit fonamentat, al qual s’adjuntaran 

els documents que s’estime necessaris i, en tot cas, el DNI, el títol acreditatiu de la seua propietat o 
possessió, amb expressa i concreta petició de resolució per part de la Comissió, i amb 
petició, si escau, dels mitjans de prova que pretenguen fer valer les parts. 

 
B) Mitjançant escrit raonat formulat per les dos parts enfrontades en un conflicte en la matèria, amb 

els requisits establits en el paràgraf anterior. 
 

2n. Rebut l'escrit, la presidència de la Comissió, en el termini de 15 dies, procedirà a admetre o no a 

tràmit la denúncia o sol·licitud arbitral formulada. En el supòsit que la Comissió no admeta a tràmit 
la sol·licitud d'arbitratge, la resolució es notificarà a les persones interessades i quedarà oberta la via 

judicial. 
 

3r. En el supòsit previst en la lletra A) del punt primer d'este article, admesa a tràmit la denúncia, 

es comunicarà el seu contingut al particular denunciat, a fi que este manifeste l'acceptació de 
l’arbitratge proposat. En cas que la resposta siga negativa, o transcorregut el termini d'un mes, comptador 

des de la data de recepció de la comunicació per part del denunciat, la Comissió estimarà que este no 
admet l'arbitratge, resoldrà l'arxivament de les actuacions i ho farà saber al denunciant, amb la 
finalitat que este exercisca, si escau, les accions legals oportunes. 

 
4t. Admés l'arbitratge, per acord de les dos parts, la presidència de la Comissió, amb 

l’audiència prèvia d'ambdós parts, ordenarà les actuacions necessàries per a la correcta instrucció del 
procediment, bé hagen sigut demanades per alguna de les parts o siguen realitzades d'ofici. 
L’audiència podrà efectuar-se verbalment o per escrit, segons la decisió que prenga la presidència de la 

Comissió, i en esta les parts podran presentar els documents i fer les al·legacions que en defensa dels seus 
drets consideren necessàries. En este tràmit d’audiència, la presidència de la Comissió podrà intentar la 

conciliació de les parts, la qual, si s’aconsegueix, es recollirà en el laude arbitral. 
 

5é. Estes actuacions d'instrucció del procediment acabaran en el termini màxim de tres 

mesos, comptadors des del dia d'admissió a tràmit del procediment (en el supòsit de la lletra B del punt 
primer d'esta disposició), o des del dia de recepció del consentiment de l'arbitratge per part del 

denunciat (en el supòsit de la lletra A del punt segon d'esta disposició). Hi haurà un termini màxim de 
sis mesos més, sempre que la complexitat del procediment o l'acumulació d'expedients ho requerisca. 
 

6é. El procediment arbitral finalitzarà per resolució de la Comissió, que tindrà el caràcter de 
"laude arbitral", segons el que es preveu en la Llei 36/1988, o per les altres causes previstes en la 

normativa sobre procediment administratiu. El laude serà emés per la Comissió en el termini d'un 
mes, prorrogable per un nou termini de dos mesos més, des de la data de conclusió de la fase 
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d'instrucció del procediment. El laude arbitral es decidirà per majoria de vots, i els empats els 

dirimirà el vot de qualitat de la presidència. 
 

7é. El laude, que haurà de dictar-se per escrit, contindrà, almenys, les especificacions 
següents: 

a) Lloc i data en què es dicte. 

b) Identificació dels membres actuants de la Comissió Arbitral i de les parts. 
c) Objecte de l'arbitratge. 

d) Relació de les al·legacions formulades per les parts i, si escau, de les proves 
practicades. 

e) Resolució presa respecte a cadascun dels punts controvertits. 

f) Termini per al compliment d’allò que s'ha acordat. 
g) Vot de la majoria i, si escau, vot dissident. 

h) Signatura dels membres de la Comissió de Valoració. 
 

8é. L'actuació del Consell Agrari Municipal en estos actes tindrà caràcter d'arbitratge entre les 

parts, per a la resolució extrajudicial i equitativa del conflicte plantejat, i es regirà d'acord amb les normes 
contingudes en la present ordenança i, en allò que no hi estiga previst, mitjançant la Llei 36/1988, de 5 de 

desembre, d'Arbitratge. 
 

9é. Si els fets revesteixen caràcters que puguen ser considerats com a delicte o falta, es trametrà 

el comunicat oportú al Jutjat d'Instrucció competent. 
 

 
Article 32. Tipificació de les infraccions administratives  

 

1. L'incompliment, a títol de simple inobservança o desconeixement, del que es preceptua en la 
present ordenança municipal constituirà una infracció administrativa. 

 
2. La responsabilitat administrativa derivada del procediment sancionador serà 

compatible amb l’exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell al seu estat 

original, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats, que seran taxats o avaluats per la 
Comissió de Valoració constituïda al si del Consell Agrari Municipal, cosa que s’haurà de comunicar a 

l'infractor perquè procedisca a la satisfacció oportuna en el termini que a l'efecte es determine. Si no ho 
fa així, l'execució se supeditarà a la via judicial corresponent. 
 

 

Article 33. Sancions 

 
1. Les sancions que s'imposaran seran les que determine la legislació sectorial aplicable i, si no 

n'hi ha, les que estableix la legislació de Regim Local, que preveu en este cas una multa per una quantia 

màxima de 60,10 Euros, segons l'article 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 

2. Quan el Consell Agrari Municipal actue en funcions d’arbitratge entre les parts que 
mantinguen un conflicte privat, determinarà la manera en que ha de quedar reparat el dany causat, i esta 
resolució serà obligatòria per a les parts en els termes que estableix el Codi Civil i la Llei 36/1988, 

de 5 de desembre, d'Arbitratge. 
 

3. L'Alcaldia serà l’òrgan competent per a imposar la sanció derivada del procediment instruït 
a l'efecte, i esta competència serà indelegable, encara que puga desconcentrar-se en la 
manera que estableix l'article 10.3, paràgraf segon, del Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost. 
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4. En tot cas, la quantia de la multa que s'impose haurà de ser ingressada en la Tresoreria 
Municipal en els terminis que s'hi s'assenyalen, i no podrà pagar-se de cap altra manera. 

 
 

Article 34. Procediment 

 
1. Serà el regulat en el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, tenint en compte que es 

procurarà que l’òrgan instructor siga el regidor responsable de l’àrea i que dins del període provatori, si n'hi 
ha, s’inclourà l'avaluació dels danys i perjudicis per part de la Comissió de Valoració constituïda al si del 
Consell Agrari Municipal. 

 
2. Quan la denúncia es referisca a fets que siguen competència del Jutjat de Primera Instància i 

Instrucció, es remetrà immediatament a l’òrgan judicial competent, i l'Ajuntament s’abstindrà 
d'instruir procediment sancionador fins que no hi haja hagut resolució judicial. 
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ANNEX I 
 
 

CODI CIVIL 
 
 

TÍTOL VII. De les servituds 
 

CAPÍTOL PRIMER. 
De les servituds en general 

 

 

SECCIÓ PRIMERA. De les diferents classes de servituds que poden establir-se sobre 

les finques 
 

 

Art. 530 
La servitud és un gravamen impost sobre un immoble en benefici d'un altre pertanyent a 

distint amo. 
L'immoble al favor del qual està constituïda la servitud s'anomena predi dominant; el que 

la sofrix, predi servent. 
 

Art. 531  

 
També poden establir-se servituds en profit d'una o més persones, o d'una comunitat, als 

que no pertanga la finca gravada. 
 

Art. 532 

 
Les servituds poden ser contínues o discontínues, aparents o no aparents. 

Contínues són aquelles l'ús de les quals és o pot ser incessant, sense la intervenció de cap 
fet de l'home. 

Discontínues són les que s'usen a intervals més o menys llargs i depenen d'actes de 

l'home. 
Aparents, les que s'anuncien i estan contínuament a la vista per signes exteriors que 

revelen l'ús i aprofitament d'estes. 
No aparents, les que no presenten cap indici exterior de la seua existència. 

 

Art. 533  
 

Les servituds són a més positives o negatives. 
S'anomena positiva la servitud que imposa a l'amo del predi servent l'obligació de deixar 

fer alguna cosa o de fer-la per si mateix, i negativa la que prohibix a l'amo del predi servent fer 

algo que li seria lícit sense la servitud. 
 

Art. 534  
 

Les servituds són inseparables de la finca a la qual activa o passivament pertanyen. 
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Art. 535  
 

Les servituds són indivisibles. Si el predi servent es dividix entre dos o més, la servitud 
no es modifica i cada u d'ells ha de tolerar-la en la part que li corresponga. 
Si és el predi dominant el que es dividix entre dos o més, cada porcioner pot usar completament 

de la servitud, no alterant el lloc del seu ús, ni agreujant- la d'una altra manera. 
 

Art. 536 

 
Les servituds s'establixen per la llei o per la voluntat dels propietaris. Aquelles 

s'anomenen legals i estes voluntàries. 
 

 

SECCIÓ SEGONA. Dels modes d'adquirir les servituds 
 

Art. 537 

 

Les servituds contínues i aparents s'adquirixen en virtut de títol, o per la prescripció de 
vint anys. 
 

Art. 538  
 

Per a adquirir per prescripció les servituds a què es referix l'article anterior, el temps de la 
possessió es contarà: en les positives, des del dia en què l'amo del predi dominant, o el que haja 
aprofitat la servitud, haguera començat a exercir-la sobre el predi servent; i en les negatives, des 

del dia en què l'amo del predi dominant hi haguera prohibit, per un acte formal, al del servent 
l'execució del fet que seria lícit sense la servitud. 

 

Art. 539  
 

Les servituds contínues no aparents, i les discontínues, siguen o no aparents, només 
podran adquirir-se en virtut de títol. 

 

Art. 540  
 

La falta de títol constitutiu de les servituds que no poden adquirir-se per prescripció, 
únicament es pot suplir per l'escriptura de reconeixement de l'amo del predi servent, o per una 

sentència ferma. 
 

Art. 541 

 
L'existència d'un signe aparent de servitud entre dos finques, establit pel propietari 

d'ambdós, es considerarà, si s'alienara una, com a títol perquè la servitud continue activament i 
passivament, llevat que, al temps de separar-se la propietat de les dos finques, s'expresse el 
contrari en el títol d'alienació de qualsevol d'elles, o es faça desaparéixer aquell signe abans de 

l'atorgament de l'escriptura. 
 

Art. 542 
 

A l’establir-se una servitud s'entenen concedits tots els drets necessaris per al seu ús. 
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SECCIÓ TERCERA. Drets i obligacions dels propietaris dels predis dominant i servent 
 

Art. 543 
 

L'amo del predi dominant podrà fer, a la seua costa, en el predi servent les obres 

necessàries per a l'ús i conservació de la servitud, però sense alterar-la ni fer-la més onerosa. 
Haurà d'elegir per a això el temps i la forma convenient a fi d'ocasionar la menor 

incomoditat possible a l'amo del predi servent. 
 

Art. 544 

 
Si foren diversos els predis dominants, els amos de tots ells estaran obligats a contribuir 

als gastos dels quals tracta l'article anterior, en proporció al benefici que a cada u reporte l'obra. 
El que no vullga contribuir podrà eximir-se renunciant a la servitud en profit dels altres. 
Si per l'amo del predi servent s'utilitzara en algun mode de la servitud, estarà obligat a 

contribuir als gastos en la proporció abans expressada, excepte pacte en contrari. 
 

Art. 545 
 

L'amo del predi servent no podrà menyscabar de cap mode l'ús de la servitud constituïda. 

No obstant, si per raó del lloc assignat primitivament, o de la forma establida per a l'ús de 
la servitud, arribara esta a ser molt incòmoda a l'amo del predi servent o li privara de fer en ell 

obres, reformes o millores importants, podrà variar-se a la seua costa, sempre que oferisca un 
altre lloc o forma igualment còmodes, i de manera que no resulte cap perjuí a l'amo del predi 
dominant o als que tinguen dret a l'ús de la servitud. 

 

 

 

SECCIÓ QUARTA. Dels modes d'extingir-se les servituds 
 

Art. 546 
 

Les servituds s'extingixen: 
1é. Per reunir-se en una mateixa persona la propietat del predi dominant i del servent. 
2é. Pel no ús durant vint anys. 

Este terme començarà a comptar-se des del dia en què haguera deixat d'usar-se la servitud 
respecte a les discontínues; i des del dia en què haja tingut lloc un acte contrari a la servitud 

respecte a les contínues. 
3r. Quan els predis vinguen a tal estat que no puga usar-se de la servitud; però esta 

reviurà si després l'estat dels predis permetera usar d'ella, llevat que quan siga possible l'ús, haja 

transcorregut el temps suficient per a la prescripció, conforme al que disposa El número anterior. 
4t. Per arribar el dia o realitzar-se la condició, si la servitud fora temporal o condicional. 

5é. Per la renúncia de l'amo del predi dominant. 
6é. Per la redempció convinguda entre l'amo del predi dominant i el del servent. 

 

Art. 547  
 

La forma de prestar la servitud pot prescriure’s com la servitud mateixa, i de la mateixa 
manera. 
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Art. 548 

 
Si el predi dominant pertanguera a diversos en comú, l'ús de la servitud fet per un 

impedix la prescripció respecte dels altres. 
 

 

 

CAPÍTOL II. De les servituds legals 
 

SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals 

 

Art. 549 
 

Les servituds imposades per la llei tenen per objecte la utilitat pública o l'interés dels 
particulars. 

 

Art. 550 
 

Tot allò concernent a les servituds establides per a utilitat pública o comunal es regirà per 
les lleis i reglaments especials que les determinen, i, si no n'hi ha, per les disposicions del present 

títol. 
 

Art. 551 

 
Les servituds que imposa la llei en interés dels particulars, o per causa d'utilitat privada es 

regiran per les disposicions del present títol, sense perjuí del que disposen les lleis, reglaments i 

ordenances generals o locals sobre policia urbana o rural. 
Estes servituds podran ser modificades per conveni dels interessats quan no ho prohibisca 

la llei ni resulte perjuí a tercer. 
 

 

SECCIÓ SEGONA. De les servituds en matèria d'aigües 
 

Art. 552 
 

Els predis inferiors estan subjectes a rebre les aigües que naturalment i sense obra de 

l'home descendixen dels predis superiors, així com la terra o pedra que arrosseguen en el seu 
curs. 

Ni l'amo del predi inferior pot fer obres que impedisquen esta servitud, ni el del superior 
obres que l'agreugen. 
 

Art. 553  
 

Les riberes dels rius, encara que siguen de domini privat, estan subjectes en tota la seua 
extensió i els seus marges, en una zona de tres metres, a la servitud d'ús públic en interés general 
de la navegació, la flotació, la pesca i el salvament. 

Els predis contigus a les riberes dels rius navegables o flotables estan a més subjectes a la 
servitud de camí de sirga per al servei exclusiu de la navegació i flotació fluvial. 

Si fóra necessari ocupar per a això terrenys de propietat particular, correspondrà la 
corresponent indemnització. 
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Art. 554 

 
Quan per a la derivació o toma d'aigües d'un riu o rierol, o per a l'aprofitament d'altres 

corrents continus o discontinus, fóra necessari establir una presa, i el que haja de fer-ho no siga 
amo de les riberes o terrenys en què necessite recolzar-la, podrà establir la servitud d'estrep de 
presa, prèvia la indemnització corresponent. 

 

 

Art. 555 

 
Les servituds forçoses d’extracció d'aigua i d'abeurador només podran imposar-se per 

causa d'utilitat pública en favor d'alguna població o llogaret, prèvia la corresponent 
indemnització. 

 

Art. 556 
 

Les servituds forçoses de saca d'aigua i d'abeurador porten amb elles l'obligació en els 
predis servents de donar pas a persones i ramats fins al punt on hagen d'utilitzar-se aquelles, 

havent de ser extensiva a este servei la indemnització. 
 

Art. 557 

 
Tot el que vullga servir-se de l'aigua que pot disposar per a una finca seua, té dret a fer-la 

passar pels predis intermedis amb obligació d'indemnitzar als seus amos, com també als dels 
predis inferiors sobre els quals es filtren o caiguen les aigües. 
 

Art. 558 
 

El que pretenga usar del dret concedit en l'article anterior està obligat: 
1é. A justificar que pot disposar de l'aigua i que esta és prou per a l'ús a què la destina. 
2é. A demostrar que el pas que sol·licita és el més convenient i menys onerós per a tercer. 

3r a indemnitzar l'amo del predi servent en la forma que es determine per les lleis i 
reglaments. 

 

Art. 559 
 

No pot imposar-se la servitud d'aqüeducte per a objecte d'interés privat, sobre edificis, ni 
els seus patis o dependències, ni sobre jardins o hortes ja existents. 

 

Art. 560 
 

La servitud d'aqüeducte no obsta perquè l'amo del predi servent puga tancar-lo i vedar-lo, 
així com edificar sobre el mateix aqüeducte de manera que este no experimente perjuí, ni 

s'impossibiliten les reparacions i neteges necessàries. 
 

Art. 561 

 
Per als efectes legals, la servitud d'aqüeducte serà considerada com contínua i aparent, 

encara que no siga constant el pas de l'aigua, o el seu ús depenga de les necessitats del predi 
dominant, o d'un torn establit per dies o per hores. 
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Art. 562  

 
El que per a donar reg a la seua heretat o millorar-la, necessite construir parada o partidor 

en el llit per on haja de rebre l'aigua, podrà exigir que els amos del marges permeten la seua 
construcció, previ abono de danys i perjuís, inclosos els que s'originen de la nova servitud als 
dits amos i als altres regants. 

 

Art. 563 

 
L'establiment, extensió, forma i condicions de les servituds d'aigües, que es tracta en esta 

secció, es regiran per la llei especial de la matèria en allò que no es trobe previst en este Codi. 

 

SECCIÓ TERCERA. De la servitud de pas 

 

Art. 564 
 

El propietari d'una finca o heretat, enclavada entre altres alienes i sense eixida a camí 
públic, té dret a exigir pas per les heretats veïnes, prèvia la corresponent indemnització. 

Si esta servitud es constituïx de manera que puga ser continu el seu ús per a totes les 
necessitats del predi dominant establint una via permanent, la indemnització consistirà en el 
valor del terreny que s'ocupe i en l'import dels perjuís que es causen en el predi servent. 

Quan es limite al pas necessari per al cultiu de la finca enclavada entre altres i per a 
l'extracció de les seues collites a través del predi servent sense via permanent, la indemnització 

consistirà en l'abono del perjuí que ocasione este gravamen. 
 

Art. 565 

 
La servitud de pas ha de donar-se pel punt menys perjudicial al predi servent, i, en quant 

fóra conciliable amb esta regla, per on siga menor la distància del predi dominant al camí públic. 
 

Art. 566 

 
L'amplària de la servitud de pas serà la que satisfaga les necessitats del predi dominant. 

 

Art. 567 
 

Si, adquirida una finca per venda, permuta o partició, quedara enclavada entre altres del 
venedor, permutant o coparticipant, estos estan obligats a donar pas sense indemnització, excepte 

pacte en contrari. 
 

Art. 568 

 
Si el pas concedit a una finca enclavada deixa de ser necessari per haver-la agrupat el seu 

amo a una altra que estiga contigua al camí públic, l'amo del predi servent podrà demanar que 
s'extingisca la servitud, tornant el que haguera rebut per indemnització. 

El mateix s'entendrà en el cas d'obrir-se un nou camí que done accés a la finca enclavada. 

 

Art. 569 

 
Si fóra indispensable per a construir o reparar algun edifici passar materials per predi alié, 

o col·locar en ell bastides o altres objectes per a l'obra, l'amo d'este predi està obligat a consentir-
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ho, rebent la indemnització corresponent al perjuí que se li irrogue. 

 

Art. 570 

 
Les servituds existents de pas per a ramats, conegudes amb els noms de canyada, cordell, 

sendera o qualsevol altre, i les d'abeurador, descansador i pleta, es regiran per les ordenances i 

reglaments del ram, i, si no n'hi ha, per l'ús i costum del lloc. 
Sense perjuí dels drets legítimament adquirits, la canyada no podrà excedir en tot cas de 

l'amplària de 75 metres, el cordell de 37 metres 50 centímetres, i la sendera de 20 metres. 
Quan siga necessari establir la servitud forçosa de pas o la d'abeurador per a ramats, 

s'observarà el que disposa esta secció i en els articles 555 i 556. En este cas l'amplària no podrà 

excedir 10 metres. 
 

Cfr. La Llei 31/1.995, del 23 de març (BOE del 24 de març), reguladora de les Vies Pecuàries. 
 

 

SECCIÓ QUARTA. De la servitud de mitjania 
 

Art. 571 

 
La servitud de mitjania es regirà per les disposicions d'este títol i per les ordenances i 

usos locals en quant no s'oposen a ell, o no estiga previngut en este. 
 

Art. 572 
 

Es presumix la servitud de mitjania mentre no hi haja un títol, o signe exterior, o prova en 

contrari: 
1r. En les parets divisòries dels edificis contigus fins al punt comú d'elevació. 

2é. En les parets divisòries dels jardins o corrals situats en poblat o en el camp. 
3é. En les tanques, tancats i tancats vius que dividixen els predis rústics. 

 

Art. 573 
 

S'entén que hi ha signe exterior, contrari a la servitud de mitjania: 
1é. Quan en les parets divisòries dels edificis hi haja finestres o buits oberts. 
2é. Quan la paret divisòria estiga d'una banda recta i a plom en tot el seu parament, i per 

l'altra presente el mateix en la seua part superior, tenint en la inferior relex o retiges. 
3r. Quan resulte construïda tota la paret sobre el terreny d'una de les finques, i no per 

mitat entre una i una altra de les dos contigues. 
4t. Quan sofrisca les càrregues de carreres, pisos i armadures d'una de les finques, i no de 

la contigua. 

5t. Quan la paret divisòria entre patis, jardins i heretats estiga construïda de manera que 
l'albardeta aboque cap a una de les propietats. 

6é. Quan la paret divisòria, construïda de maçoneria, presente pedres anomenades 
passadores, que de distància en distància isquen fora de la superfície només d'una banda i no per 
l'altra. 

7é. Quan les heretats contigues a altres defeses per tanques o tancats vius no es troben 
tancades. 

En tots estos casos la propietat de les parets, tanques o tancats s'entendrà que pertany 
exclusivament a l'amo de la finca o heretat que tinga al seu favor la presumpció fundada en 
qualsevol dels signes indicats. 
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Art. 574 
 

Les rases o séquies obertes entre les heretats es presumixen també mitjaneres, si no hi ha 
títol o signe que demostre el contrari. 

Hi ha signe contrari a la mitjania quan la terra o brossa treta per a obrir la rasa o per a la 

seua neteja es troba d'un sol costat, en este cas la propietat de la rasa pertanyerà exclusivament a 
l'amo de l'heretat que tinga al seu favor este signe exterior. 

 

Art. 575 
 

La reparació i construcció de les parets mitjaneres i el manteniment dels tanques, tancats 
vius, xanques i séquies, també mitjaners, es costejarà per tots els amos de les finques que tinguen 

al seu favor la mitjania, en proporció al dret de cada un. 
No obstant, tot propietari pot dispensar-se de contribuir a esta càrrega renunciant a la 

mitjania, excepte el cas en què la paret mitgera sostinga un edifici seu. 

 

 

Art. 576 
 

Si el propietari d'un edifici que es recolza en una paret mitgera volguera enderrocar-lo, 

podrà igualment renunciar a la mitjania, però seran del seu compte totes les reparacions i obres 
necessàries per a evitar, per aquella vegada només, els danys que l’enderrocament puga 

ocasionar a la paret mitgera. 
 

Art. 577 

 
Tot propietari pot alçar la paret mitgera, fent-ho a les seues expenses i indemnitzant els 

perjuís que s'ocasionen amb l'obra, encara que siguen temporals. 
Seran igualment del seu compte els gastos de conservació de la paret, en lo que esta s'haja 

alçat o aprofundit els seus fonaments respecte de com estava abans; i a més la indemnització dels 

majors gastos que calga fer per a la conservació de la paret mitgera per raó de la major alçària o 
profunditat que se li haja donat. 

Si la paret mitgera no poguera resistir la major elevació, el propietari que vullga alçar-la 
tindrà obligació de reconstruir-la a la seua costa; i, si per a això fóra necessari donar-li major 
gruix, haurà de donar-lo del seu propi sòl. 

 

Art. 578 

 
Els altres propietaris que no hagen contribuït a donar més elevació, profunditat o gruix a 

la paret, podran, no obstant, adquirir en ella els drets de mitjania, pagant proporcionalment 

l'import de l'obra i la meitat del valor del terreny sobre el qual se li haguera donat major gruix. 
 

Art. 579 
 

Cada propietari d'una paret mitgera podrà usar d'ella en proporció al dret que tinga en la 

mancomunitat; podrà, per tant, edificar recolzant la seua obra en la paret mitgera, o introduint 
bigues fins a la mitat del seu gruix, però sense impedir l'ús comú i respectiu dels altres mitgers. 

Per a usar el mitjaner d'este dret ha d'obtindre prèviament el consentiment dels altres 
interessats en la mitjania; i, si no l’obtinguera, es fixaran per pèrits les condicions necessàries 
perquè la nova obra no perjudique als drets d'aquells. 
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SECCIÓ QUINTA. De la servitud de llums i vistes 

 

Art. 580 
 

Cap mitger pot sense consentiment de l'altre obrir en paret mitgera finestra ni cap buit. 
 

Art. 581 
 

L'amo d'una paret no mitgera, contigua a finca aliena, pot obrir en ella finestres o buits 

per a rebre llums a altura de les carreres, o immediats als sostres, i de les dimensions de 30 
centímetres en quadro, i, en tot cas, amb reixa de ferro reficada en la paret i amb xàrcia de fil 

d'aram. 
No obstant, l'amo de la finca o propietat contigua a la paret en què estigueren oberts els 

buits podrà tancar-los si adquirix la mitjania, i no s'haguera pactat el contrari. 

També podrà cobrir-los edificant en el seu terreny o alçant paret contigua a què tinga dit 
buit o finestra. 

 

Art. 582  
 

Tampoc poden tindre's vistes de costat o obliqües sobre la mateixa propietat, si no hi ha 
60 centímetres de distància. 

 

Art. 583 
 

Les distàncies de què es parla en l'article anterior es comptaran en les vistes rectes des de 
la línia exterior de la paret en els buits en què no hi haja volades, des de la línia d'estos on els hi 

haja, i per a les obliqües des de la línia de separació de les dos propietats. 
 

Art. 584 

 
El que disposa l'article 582 no és aplicable als edificis separats per una via pública. 

 

Art. 585 
 

Quan per qualsevol títol s'haguera adquirit dret a tindre vistes directes, balcons o 
miradors sobre la propietat confrontant, l'amo del predi servent no podrà edificar a menys de tres 

metres de distància, prenent-se la mesura de la manera indicada en l'article 583. 
 
 

 

SECCIÓ SEXTA. Del desaigüe dels edificis 

 

Art. 586 
 

El propietari d'un edifici està obligat a construir les seues teulades o cobertes de manera 
que les aigües pluvials caiguen sobre el seu propi sòl o sobre el carrer o lloc públic, i no sobre el 

sòl del veí. Inclòs caient sobre el propi sòl, el propietari està obligat a arreplegar les aigües de 
manera que no causen perjuí al predi contigu. 
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Art. 587 

 
L'amo del predi que sofrisca la servitud de vessant de les teulades, podrà edificar rebent 

les aigües sobre la seua pròpia teulada o donant-los una altra eixida conforme a les ordenances o 
costums locals, i de manera que no resulte gravamen ni cap perjuí per al predi dominant. 
 

Art. 588 
 

Quan el corral o pati d'una casa es trobe enclavat entre altres, i no siga possible donar 
eixida per la mateixa casa a les aigües pluvials que en ell s'arrepleguen, podrà exigir-se 
l'establiment de la servitud de desaigüe, donant pas a les aigües pel punt dels predis contigus en 

què siga més fàcil l'eixida i establint-se el conducte de desaigüe en la forma que menys perjuís 
ocasione al predi servent prèvia la indemnització que corresponga. 

 

 

SECCIÓ SÈPTIMA. De les distàncies i obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions 

 

Art. 589 
 

No es podrà edificar ni fer plantacions prop de les places fortes o fortaleses sense 

subjectar-se a les condicions exigides per les lleis, ordenances i reglaments particulars de la 
matèria. 

 

Art. 590 
 

Ningú podrà construir prop d'una paret aliena o mitgera pous, albellons, aqüeductes, 
forns, fargues, ximeneres, estables, depòsits de matèries corrosives, artefactes que es moguen pel 

vapor, o fàbriques que per si mateixes o pels seus productes siguen perilloses o nocives, sense 
guardar les distàncies prescrites pels reglaments i usos del lloc, i sense executar les obres de 
protecció necessàries, amb subjecció, en el mode, a les condicions que els mateixos reglaments 

prescriguen. 
A falta de reglament es prendran les precaucions que es jutgen necessàries, previ 

dictamen pericial, a fi d'evitar tot dany a les heretats o edificis veïns. 
 

Art. 591 

 
No es podrà plantar arbres prop d'una heretat aliena sinó a la distància autoritzada per les 

ordenances o el costum del lloc, i si no n'hi ha, a la de dos metres de la línia divisòria de les 
heretats si la plantació es fa d'arbres alts, i a la de 50 centímetres si la plantació és d'arbustos o 
arbres baixos. 

Tot propietari té dret a demanar que s'arranquen els arbres que en avant es plantaren a 
menor distància de la seua heretat. 

 

Art. 592 
 

Si les branques d'alguns arbres s'estengueren sobre una heretat, jardins o patis veïns, 
tindrà l'amo d'estos dret a reclamar que es tallen en quant s'estenguen sobre la seua propietat, i si 

foren les arrels dels arbres veïns les que s'estengueren en sòl d'un altre, l'amo del sòl en què 
s'introduïsquen podrà tallar-les per si mateix dins de la seua heretat. 
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Art. 593 

 
Els arbres existents en un tancat viu mitger es presumixen també mitgers, i qualsevol dels 

amos té dret a exigir el seu derrocament. 
S’exceptuen els arbres que servisquen de mollons, els quals no podran arrancar-se sinó de 

comú acord entre els confrontants. 

 

 

CAPÍTOL III. De les servituds voluntàries . 
 

Art. 594 

 
Tot propietari d'una finca pot establir en ella les servituds que tinga per convenient, i en 

el mode i forma que bé li pareguera, sempre que no contravinga a les lleis ni a l'orde públic. 
 

Art. 595 

 
El que tinga la propietat d'una finca l'usdefruit de la qual pertanga a un altre, podrà 

imposar sobre ella, sense el consentiment de l'usufructuari, les servituds que no perjudiquen al 
dret de l'usdefruit. 

Art. 596 

 
Quan pertanga a la persona el domini directe d'una finca i a una altra el domini útil, no 

podrà establir-se sobre ella servitud voluntària perpètua sense el consentiment d'estos dos amos. 
 

Art. 597 

 
Per a imposar una servitud sobre un fons indivís es necessita el consentiment de tots els 

copropietaris. 
La concessió feta només per alguns, quedarà en suspens fins que l'atorgue l'últim de tots 

els partícips o comuners. 

Però la concessió feta per un dels copropietaris separadament dels altres obliga al 
concedint i als seus successors, encara que ho siguen a títol particular, a no impedir l'exercici del 

dret concedit. 
 

Art. 598 

 
El títol, i, si és procedent, la possessió de la servitud adquirida per prescripció, 

determinen els drets del predi dominant i les obligacions del servent. Si no n'hi ha, es regirà la 
servitud per les disposicions del present títol que li siguen aplicables. 
 

Art. 599 
 

Si l'amo del predi servent s'haguera obligat, al constituir-se la servitud, a costejar les 
obres necessàries per a l'ús i conservació d'esta, podrà alliberar-se d'esta càrrega abandonant el 
seu predi a l'amo del dominant. 

 

Art. 600 

 
La comunitat de pastures només podrà establir-se d'ara endavant per concessió expressa 

dels propietaris, que resulte de contracte o d'última voluntat, i no a favor d'una universalitat 
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d'individus i sobre una universalitat de béns, sinó a favor de determinats individus i sobre predis 

també certs i determinats. 
La servitud establida conforme a este article es regirà pel títol de la seua institució. 

 

Art. 601 
 

La comunitat de pastures en terrenys públics, ja pertanguen als Municipis, ja a l'Estat, es 
regirà per les lleis administratives. 

 

Art. 602 
 

Si entre els veïns d'un o més pobles existira comunitat de pastures, el propietari que 
tancara amb tàpia o tanca una finca, la farà lliure de la comunitat. Quedaran, no obstant, 

subsistents les altres servituds que sobre esta estigueren establides. 
El propietari que tancara la seua finca conservarà el seu dret a la comunitat de pastures en 

les altres finques no tancades. 

 

Art. 603 

 
L'amo de terrenys gravats amb la servitud de pastures podrà redimir esta càrrega per mitjà 

del pagament del seu valor a què tinguen dret a la servitud. 

A falta de conveni, es fixarà el capital per a la redempció sobre la base del 4 per 100 del 
valor anual de les pastures, regulat per taxació pericial. 

 

Art. 604 
 

El que disposa l'article anterior és aplicable a les servituds establides per a l'aprofitament 
de llenyes i la resta de productes de les muntanyes de propietat particular. 


