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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AJUNTAMENT D’ALCOI

EDICTE

El senyor Jorge Sedano Delgado, alcalde-president de
l’Ajuntament d’Alcoi, fa saber:

Que, havent finalitzat el termini d’exposició pública de
l’Ordenança municipal reguladora de l’ús i funcionament de
la Via Verda d’Alcoi, aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28 d’octubre de
2005, i vist que no s’hi ha presentat cap reclamació ni
suggeriment, l’esmentada Ordenança queda definitivament
aprovada, la qual cosa es fa pública d’acord amb el que
s’estableix en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, el text íntegre de
la qual és el que tot seguit es transcriu:

Ordenança reguladora de l’ús i del funcionament de la
via verda d’Alcoi

L’objectiu d’aquesta ordenança és doble: d’una banda,
mantenir i conservar en bones condicions d’ús la Via Verda
d’Alcoi; i, d’alta, promoure tot tipus d’accions encaminades a
la promoció, el manteniment i el desenvolupament d’aquesta
Via Verda.

La Via Verda, al seu pas per Alcoi, discorre aprofitant
l’antic traçat del ferrocarril Alcoi-Agost, té una longitud de
10.300 metres i comença al paratge del Salt, prop del barri de
Batoi a Alcoi; acaba el seu recorregut a la partida anomenada
de la Canal i bona part del seu trajecte discorre per dins del
Parc Natural del Carrascal de la Font Roja.

Títol I. Disposicions generals
Capítol I: objecte i àmbit d’aplicació
Article primer.
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’ús, la

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

2. El compliment d’aquesta Ordenança és obligatori 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 de
l’altra normativa que puga afectar l’àmbit de la Via Verda
d’Alcoi.

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 d’Alcoi, d’acord amb el que estableix aquesta
Ordenança.

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 d’Alcoi 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 espe-
cífica sobre vies pecuàries.

Passeig a cavall o amb animals de característiques
semblants.

4. Quan, excepcionalment i per motius d’interés,
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.

Capítol II: Usos autoritzables
Article tercer.
En la Via Verda d’Alcoi 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’Alcoi, 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 res-

ponsable 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.

Capítol III: usos prohibits
Article cinqué.
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 l’Ajuntament d’Alcoi, 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 o on puguen realitzar dany a la
vegetació o a la fauna.

Utilitzar la Via Verda amb la finalitat de pasturatge.
Encendre foc en llocs no autoritzats expressament per

a això.
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.
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Dins dels límits del Parc Natural de la Font Roja serà
també aplicable la normativa específica que l’afecta.

Article sisé.
S’inclouen com a prohibits tots els actes que represen-

ten 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, be 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.

Títol III. Règim jurídic/sancionador
Capítol I: Disposicions generals
Article seté.
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 d’Alcoi
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 diver-

sos 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’Excm. Ajuntament d’Alcoi. L’Ajuntament d’Alcoi 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 el Reial Decret 1398/1993, de 4
d’agost, en el qual s’aprova el Reglament del Procediment
per a l’exercici de la potestat sancionadora.

Article vuité.
La vigilància de la via verda correspondrà tant a

l’Ajuntament d’Alcoi 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 nové.
El control del manteniment i de les obres de modificació

i/o millora seran competència de l’Ajuntament d’Alcoi.
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 norma-

tiva o que puguen derivar-se del seu desenvolupament.
Capítol II: Classificació d’infraccions i sancions
Article desé.
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.

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 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 consi-
derable 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 irre-
versible 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 onzé.
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.
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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.

Alcoi, 23 de gener de 2006.
L’alcalde, Jorge Sedano Delgado.

*0602250*




