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TÍTOL I FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Art. 1 Justificació i objectius 
 

1. La present Ordenança té com a finalitat principal la regulació detallada de l'accés, usos i activitats admeses dins de 

l'àmbit del Paratge Natural Municipal "Muntanya de Llaurí". 

 

2. L'Ordenança troba la seua motivació en la necessitat de compatibilitzar la conservació i millora de les condicions 

ambientals de l'espai amb el seu aprofitament. 

 

3. Aquesta Ordenança desenvolupa i detalla a nivell local les normes de protecció previstes en la Llei 11/1994, de 27 de 

desembre, de la Generalitat, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, així com la Llei 42/2007, de 13 de 

desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, les quals constitueixen el marc normatiu general. 

 

Art. 2 Àmbit d'aplicació 
 

1. Aquesta Ordenança serà d'aplicació directa en tota l'àrea del PNM "Muntanya de Llaurí. La delimitació geogràfica és 

la que apareix en l'Annex I. 

 

2. La present Ordenança prevaldrà sobre les normes d'igual rang que coincideixen per raó de la matèria o territori, en tot 

allò que puguen oposar-se. Tot això sense perjudici de l'aplicació que calga de totes aquelles normes de superior rang 

relatives a l'ordenació del territori, urbanisme o de caràcter sectorial, amb incidència vers els objectius i disposicions de 

la present normativa. 

 

TÍTOL II PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL 
 

Art. 3 Normes generals 
 

1. Els visitants del PNM "Muntanya de Llaurí" tenen dret a gaudir dels valors naturals que ofereix  i el deure d'evitar la 

seua degradació. 

 

2. Els visitants tenen el deure de fer un ús adequat de l'espai i respectar el patrimoni immoble i moble, els senyals, 

rètols, itineraris i qualsevol altra instal·lació, així com les previsions contingudes en aquesta Ordenança i les indicacions 

que puguen rebre per part dels treballadors i funcionaris que tinguen al seu càrrec la gestió o vigilància de l'espai. Totes 

les persones que accedeixen al PNM “Muntanya de Llaurí” hauran d'adoptar una actitud respectuosa amb l'entorn. 

Especialment hauran d'abstenir-se de llençar deixalles, de produir sorolls que puguen pertorbar el comportament de la 

fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar molèsties o perjudicis a les activitats agrícoles o ramaderes que s'hi 

pogueren desenvolupar. També hauran de complir la normativa vigent en cada moment relativa a la prevenció 

d'incendis forestals. 

 

3. Queda expressament prohibit l'ús d'aparells d'amplificació del so, així com ràdios i altres aparells reproductors que 

emitisquen so a l'ambient. Només en casos d'interés públic com ara actes educatius o similars, es podrà fer ús d'aparells 

de megafonia sempre que s'obtinga l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Llaurí o del Consell de Participació del 

Paratge, en la qual es faran constar les condicions determinades per l'órgan competent en matèria de gestió i conservació 

d'espais naturals per a assegurar la mínima alteració ambiental. Tanmateix, els visitants del PNM "Muntanya de Llaurí" 

s'abstindran de produir sorolls de qualsevol tipus, especialment si són susceptibles de pertorbar la tranquil·litat de la 

fauna o molestar a d'altres usuaris, com ara els derivats de l'us de clàxon, accelerades brusques de motors, etc. 

 

4. Els visitants hauran d'endur-se els residus per ells generats durant la seua estada al paratge o depositar-los als 

contenidors i papereres instal·lats.  

 

5. Està completament prohibit realitzar abocaments de residus, qualsevol que siga la seua naturalesa, així com rentar 

vehicles, utensilis i animals. 

 

6. No es podran col·locar rètols, anuncis o altres mitjans de publicitat sense l'autorització de l'Ajuntament de Llaurí, 

sent responsable de l'incompliment el qui realitzara l'acció o, en el seu defecte, el beneficiari de la mateixa. 
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7. No està permesa la realització de pintades o marques en roques, arbres o altres elements naturals. En el cas de 

senyalització excursionista homologada o tradicional, aquestes es podrà realitzar prèvia autorització de l'Ajuntament de 

Llaurí i amb les condicions establertes per l'administració competent. 

 

8. Haurà de sol·licitar-se, amb caràcter obligatori, a l'Ajuntament de Llaurí, la corresponent autorització per a exercir 

qualsevol tipus d'activitat esportiva, lúdica o d’altres característiques que vaja a exercir-se dintre del PNM, abans de la 

seua realització, sent especialment aplicable a les activitats amb ànim de lucre i en tot cas, a les explotacions apícoles, 

així com la realització de recorreguts dins del PNM organitzats per associacions o empreses amb les que no existisca 

cap tipus de conveni ni acord amb l'Ajuntament de Llaurí. 

 

9. Els visitants del PNM "Muntanya de Llaurí" seran responsables dels accidents que puguen patir o provocar a tercers, 

derivats del desconeixement o negligència a l'hora de desenvolupar-se en un medi natural com és aquest, o a causa d'un 

mal ús de les instal·lacions de l'espai. 

 

10. Respecte al foc: 

 

a) Està prohibit encendre foc en l'àmbit del PNM, excepte als llocs que, en el seu cas, foren expressament autoritzats i 

habilitats per l'Ajuntament de Llaurí. 

 

b) No es poden llençar objectes encesos com burilles, llumins o similars, així com fer ús de material pirotècnic com 

traques i altres artefactes pirotècnics. 

 

c) No està permés deixar abandonats restes combustibles o susceptibles de provocar combustió (vidres, ampolles, 

papers i elements similars). Les restes procedents dels treballs de manteniment de la coberta vegetal realitzats o 

autoritzats per l'Ajuntament de Llaurí, es gestionaran d'acord amb els condicionants imposats per l'Ajuntament de Llaurí 

i sempre subjectes a la legislació forestal i en matèria de prevenció d'incendis forestals en vigor. 

 

d) No es podran elevar globus o enlairar aparells d'aeromodelisme amb motor d'explosió o similar. 

 

e) Seran responsables d'aquests incompliments  els qui realitzen els actes prohibits o aquells que siguen els titulars de 

l'autorització. 

 

Art. 4 Del sòl i recursos geològics 
 

1. Per a garantir la conservació dels recursos naturals i del paisatge els visitants no poden arrencar, extraure o alterar el 

sòl, incloses les roques, pedres, fòssils i minerals, qualsevol que siga el mitjà emprat (manual o mecànic). Tampoc es 

permet la recollida de sòl fèrtil o virosta.  

 

2. Excepcionalment, es podrà concedir autorització per a algunes de les accions previstes en el punt precedent, sense 

perjudici del que dispose la normativa de rang superior que siga d'aplicació. 

 

3. A les coves serà d'aplicació la normativa sectorial aplicable. En qualsevol cas, queda expressament prohibit el 

llançament de residus o altres deixalles, així com arrencar material o altra actuació que les degrade. 

 

Art. 5 De l'aigua 
 

5.1 Qualitat de les aigües 

 

Està prohibit l'abocament de tota mena de substàncies així com la realització d'activitats que puguen afectar 

negativament la qualitat de les aigües, com rentar automòbils, etc. 

 

5.2 De la utilització de les aigües 

 

Sense perjudici de la senyalització que puga existir als diferents punts d'aigua o fonts, la responsabilitat del consum 

d'aigua en llocs on no es fa constar expressament la seua potabilitat correspon a l'usuari. 

 

Article 6 De la flora i vegetació 

 

Els visitants del PNM "Muntanya de Llaurí" evitaran causar danys a la flora de l'espai i a les formacions vegetals que 
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configuren. Per a donar compliment a aquesta obligació, els visitants hauran de respectar les indicacions o senyals 

existents així com les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança i, en el seu cas, les indicacions que puguen fer 

els funcionaris o personal responsable de la vigilància i protecció del lloc. 

 

6.1 Espècies protegides 

 

Està prohibida la recollida, tallada i el desarrelament de les espècies de flora protegides per la legislació vigent, així 

com de les seues parts, incloses les llavors. 

 

De conformitat amb el previst en la normativa sectorial vigent, excepcionalment es podrà autoritzar per l'órgan 

competent del Govern de la Generalitat Valenciana la recollida i l'ús d'exemplars d'aquestes espècies o d'alguna de les 

seues parts per a les finalitats previstes en l'esmentada normativa. 

 

6.2 Arbres i arbusts 

 

Només es permet arrencar o tallar arbres, branques i arbusts en aquells supòsits previstos a la normativa forestal, 

d'incendis forestals i de protecció dels PNM, i sempre que es dispose de les pertinents autoritzacions o es tracte d'una 

activitat emparada en un conveni subscrit legalment entre l'Ajuntament de Llaurí i una associació o entitat per a 

desenvolupar tasques de voluntariat ambiental, de protecció, conservació i divulgació ambiental. En cap altre cas es 

podran malmetre ni deteriorar aquests vegetals. 

 

6.3 Mates i flors 

 

No es permet la seua recollida, tallada o desarrelament, ni l'aplicació de productes que puguen danyar-les, excepte si es 

compta amb autorització expressa de l'Ajuntament de Llaurí o es tracte d'una activitat emparada en un conveni subscrit 

legalment entre l'Ajuntament de Llaurí i una associació o entitat per a desenvolupar tasques de voluntariat ambiental, de 

protecció, conservació i divulgació ambiental. 

 

No obstant això, podrà autoritzar-se la recollida de flors i mates de forma restringida en aquells casos previstos a la Llei 

o en el marc d'actuacions de potenciació i millora de la flora o vegetació autòctona, o en el cas d'intervencions per a 

l'eradicació d'espècies al·lòctones o invasores, així com per motius científics i educatius.  

 

6.4 Fruits, bolets i espàrrecs 

 

Es permet recollir fruits, espàrrecs i bolets per a ús domèstic o consum propi i sense finalitats comercials, excepte que 

es tracte d'espècies protegides, regulades o prohibides per norma de rang superior. 

 

L'Ajuntament de Llaurí podrà, si les raons de conservació ho aconsellen, prohibir aquestes pràctiques. 

 

6.5 Molses i líquens 

 

Atesa la fragilitat i escassesa de molses i líquens, es prohibeix arrencar o recol·lectar qualsevol de les diferents espècies 

d'aquests vegetals, així com provocar danys intencionats a les seues poblacions. 

 

6.6 Llenya 

 

Està completament prohibit tallar i recollir llenya. Només es permetrà la recollida de llenya seca del terra en quantitats 

reduïdes i per a l'ús domèstic (mai més d'un feix de 15 kg); no obstant, aquesta restricció no opera en aquells casos en 

què la recollida es realitze emparada en actuacions previstes a la legislació forestal o d'incendis forestals o per raons de 

conservació. 

 

6.7 Espècies vegetals no autòctones 

 

Està prohibida la introducció d'espècies vegetals no autòctones en el PNM "Muntanya de Llaurí". En qualsevol cas, no 

es permet la plantació, sembra o reproducció de qualsevol espècie sense la preceptiva autorització administrativa. 

 

Article 7 De la fauna 
 

Els usuaris i visitants del PNM "Muntanya de Llaurí" hauran de comportar-se de forma respectuosa amb la fauna 
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salvatge, abstenint-se de realitzar activitats susceptibles de destorbar-la o maltractar-la i de donar-li aliments sense 

autorització. 

 

Està prohibida la recol·lecció d'invertebrats sense l'autorització expressa, així com qualsevol acció que puga afectar els 

caus, nius o d'altres elements necessaris per a la subsistència de la fauna. 

 

7.1 Espècies protegides 

 

Queda prohibida la captura, la caça i el desenvolupament d'activitats susceptibles de destorbar les espècies que estiguen 

protegides d'acord amb la legislació sectorial. 

 

7.2 Espècies no autòctones 

 

Ateses les negatives repercussions derivades de l'alliberament de determinats animals domèstics o salvatges al medi 

natural del Parc, queda prohibida la introducció, sense autorització ni control científic, d'espècies animals no autòctones 

o foranes en el PNM "Muntanya de Llaurí". 

 

7. 3 Abandó d'animals 

 

Sense perjudici del previst a l'article 7.2, està prohibit l'abandó d'animals domèstics dins l'àmbit del PNM "Muntanya de 

Llaurí". 

 

TÍTOL III PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL, I 

DEL MOBILIARI 
 

Art. 8 El patrimoni arquitectònic, històric, artístic i cultural 
 

Sense perjudici d'altra normativa de caràcter sectorial i específica, queda prohibit el maltractament, deteriorament o 

destrucció de qualsevol element arquitectònic o mobiliari.   

 

Així mateix, queda prohibida la realització de pintades, gargots i l'enganxament de cartells o propaganda sobre els 

elements esmentats, així com malmetre o deteriorar altres instal·lacions, mobiliari, senyals o altres elements d'ús públic 

existents al PNM "Muntanya de Llaurí". 

 

TÍTOL IV DE L'ACCÉS, CIRCULACIÓ I ESTADA AL PNM "MUNTANYA DE LLAURÍ"  
 

Capítol I Zonificació i àrees 
 

Art. 9 Zonificació 
 

El PNM "Muntanya de Llaurí" inclou ambients distints amb característiques diferents. Per aquesta raó, amb l'objectiu 

de millorar la gestió, es creen les següents zones, la delimitació geogràfica de les quals s'exposa en l'Annex I: 

 

a) Zones de picnic 

 

Són les destinades a rebre i allotjar visitants per a que hi en facen un ús de descans, de menjar, jocs i d'altres semblants. 

Estan dotades de mobiliari: taules, bancs, papereres, i altres que se'n puguen instal·lar. 

 

Actualment se'n defineixen dues: 

 

1) Picnic: és el situat als voltants de la font de Sansofí. 

 

2) Picnic transitori: A la casa del Barranc de Canet, a la Taula Redona, els voltants de l’Aldea del Senyor (Poble Nou de 

Llaurí) i la zona al voltant del forn de calç de la Costera de Gorra i totes aquelles que expressament habilite 

l’ajuntament.    

 

b) Zones naturals 

 

Per exclusió, totes aquelles zones que no han estat classificades com a Zones de picnic o Zones restringides. 
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c) Zones restringides 

 

Podran ser declarades com a tal per l'Ajuntament de Llaurí, aquelles àrees que per raons de conservació i protecció dels 

recursos naturals no admitisquen la presència de públic.  

 

En aquestes zones no està permés l'accés, circulació o estada. Únicament podrà accedir-hi personal autoritzat i per raons 

d'interès científic o treballs de gestió i seguiment. 

 

Capítol II Normes generals 
 

Art. 10 Vianants 
 

1. En general, es permet l'accés i la circulació de vianants per tots els camins i pistes que configuren la vialitat del PNM 

"Muntanya de Llaurí" d'acord amb les normes sectorials vigents en cada moment. 

 

3. La circulació a peu per les carreteres i per les pistes amb trànsit rodat en què no existisca zona de vianants, es 

realitzarà segons la  normativa de circulació vigent. 

 

4. Queda expressament prohibida l'entrada, estada i circulació per les àrees tipificades com a Zona Restringida, si és el 

cas, excepte en aquells casos en que existisquen raons d'interés científic, tècnic o de vigilància pròpies de 

l'administració, o en aquelles altres expressament autoritzades. 

 

6. Així mateix, es podrà limitar l'accés camp a través i a aquelles àrees que, per la fragilitat o especial interès dels seus 

valors naturals, així ho requereixen. Aquesta limitació abasta la prohibició de pas permanent o temporal, quan puguen 

ocasionar-se fenòmens de recessió vegetal, erosió o altres alteracions ambientals. Aquesta limitació es farà pública pels 

mitjans adients i s'indicarà la seua durada. 

 

7. La circulació de vianants fora dels itineraris senyalitzats i gestionats per l'Ajuntament de Llaurí es farà sota la 

responsabilitat de l'usuari, el qual respondrà tant dels danys propis com dels provocats a tercers. 

 

Art. 11 Circulació d'animals domèstics 
 

1. La circulació de gossos, sempre sota el control dels seus amos i complint la normativa sectorial vigent, està permesa 

sempre que no es provoquen molèsties a la fauna i als altres usuaris. No obstant això, caldrà atendre a la senyalització 

expressa  així com a les recomanacions temporals que puga existir relativa a les limitacions de circulació de gossos en 

determinades àrees. 

 

2. En tot cas, els amos dels gossos hauran de portar l'escaient corretja o cadena i el gos portarà el preceptiu collar i anirà 

degudament identificat mitjançant el sistema exigit per la normativa aplicable. 

 

Art. 12 Bicicletes 
 

1. Només es podrà circular en bicicleta al PNM "Muntanya de Llaurí" per les carreteres obertes al trànsit.  

 

2. Queda expressament prohibida la circulació en bicicleta pels itineraris per a vianants, així com camp a través, 

concretament per totes les sendes del Paratge. 

 

3. En cap cas es podrà circular a una velocitat superior als 30 km/h. L'organització de curses ciclistes requerirà 

l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Llaurí. 

 

4. En tot cas, els ciclistes tenen l'obligació de respectar els vianants, circulant sense ocasionar-los molèsties i respectant 

la seua preferència. 

 

Art. 13 Cavalls 
 

1. Els passeigs a cavall quedaran subjectes a allò previst en Lle 11/1994, de 27 desembre, de la Generalitat, d’espais 

naturals protegits de la Comunitat Valenciana o altra normativa sectorial aplicable. 
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2. Queda expressament prohibida la circulació en cavall pels itineraris per a vianants, concretament per les sendes del 

Paratge, camps a través, així com per zones de repoblació forestal i zones restringides. 

 

3. S'haurà de circular al pas. La circulació al galop queda expressament prohibida. 

 

4. La circulació a cavall es farà amb precaució i en renglera. 

 

5. En tot cas, caldrà respectar els altres usuaris de les vies, especialment els vianants que gaudeixen sempre de 

preferència. 

 

6. L'Ajuntament de Llaurí podrà delimitar una zona per a la parada i estada de cavalls. Mentre no s'habilite aquesta, la 

parada i estada de la cavalleria s'haurà de realitzar en la zona destinada a aparcament o en altres de caràcter temporal i 

expressament habilitades per l'Ajuntament de Llaurí per a aquesta finalitat. 

 

7. Les eixides organitzades en les que participen més de 10 cavalls hauran d'obtenir permís previ de l'Ajuntament de 

Llaurí per a poder fer parada en l'àmbit del PNM "Muntanya de Llaurí". 

 

Art. 14 Vehicles motoritzats 
 

1. Amb caràcter general, queda prohibit l'accés i circulació de vehicles motoritzats fora de les vies rodades, carreteres 

rurals o pistes habilitades per a la circulació de vehicles motoritzats.  

 

Específicament, s'autoritza la circulació de vehicles motoritzats únicament fins la font de Sansofí. 

 

Els vehicles de serveis o d'emergències podran accedir a qualsevol lloc que, per raons de servei o emergència, siga 

necessari accedir-hi. 

 

2. Queda expressament prohibit l'accés i circulació de vehicles per les zones de pícnic, excepte als vehicles de serveis 

oficials, d'emergència o altres expressament autoritzats per l'Ajuntament de Llaurí.  

 

3. En tot cas, la circulació motoritzada s'haurà de realitzar sense superar els 30 Km/h i respectant els altres usuaris, 

especialment els vianants i ciclistes, que gaudeixen de preferència. 

 

4. Es prohibeix la realització de curses i concentracions organitzades de vehicles. La responsabilitat de l'incompliment 

d'aquesta prohibició recaurà, a més de sobre els participants, sobre els organitzadors de l'acte. 

 

Art. 15 L'aparcament 
 

1. Es prohibeix l'aparcament fora de les àrees habilitades per a tal finalitat i que apareixen degudament senyalitzades. 

Els autobusos només podran estacionar dins del casc urbà o al lloc que determine expressament l'ajuntament Llaurí . 

 

2. Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s'impedisca l'accés a finques públiques o privades o a 

altres vies o camins. Tampoc es podrà aparcar davant els senyals i sobre les tapes dels hidrants o punts d'aigua, ni 

davant de contenidors i d'altres elements o instal·lacions de mobiliari públic. 

 

Capítol III Normes específiques per a les distintes zones del PNM “Muntanya de Llaurí” 
 

Article 16 Accés, circulació i estada a les zones naturals, pícnic i àrees d'aparcament  
 

1. L'accés, ús i ocupació dels pícnics, zones naturals i àrees d'aparcament, quan siga de caràcter no organitzat, està 

permés de forma genèrica. 

 

2. Les zones de pícnic són concebudes com a llocs d'estada, per la qual cosa la circulació de bicicletes i cavalls no està 

permesa. Únicament si no hi ha altres usuaris les bicicletes podran circular per la zona de pícnic, podent l'Ajuntament 

prohibir-ho per motius de conservació o altres causes justificades. 

 

3. Als picnics està permés l'accés i estada de persones o grups sense cap altra limitació que la capacitat física del lloc 

per al seu allotjament. No obstant això, l'Ajuntament de Llaurí podrà limitar temporalment el nombre de persones que 

poden accedir als pícnics per raons de seguretat pública, de prevenció d'incendis forestals o a causa de treballs de 
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manteniment o tractaments fitosanitaris. Aquesta limitació es farà pública pels mitjans adients. 

 

4. Els vianants i bicicletes accediran als pícnics per les zones expressament habilitades i senyalitzades, en el seu cas, 

com a accés.  Si aquesta senyalització no existeix, l'accés s'haurà de fer-se de forma que s'altere el menys possible el 

substrat vegetal i el sòl, evitant fer-ho camp a través, sendes o pels talussos. 

 

5. A les zones naturals no s'admet l'accés ni circulació de bicicletes ni cavalls, i per descomptat tampoc de vehicles 

motoritzats excepte aquells que, per raons de serveis o emergència, hi estiguen autoritzats. 

 

6. La circulació de vianants es realitzarà preferiblement per aquells itineraris de passejada expressament i degudament 

senyalitzats, i en cas que no existisquen, procurant causar el menor dany a la flora i el sòl. 

 

Article 17 Accés, circulació i estada a les zones restringides 

 

1. A les zones restringides no està permés l'accés, circulació ni estada. 

 

2. Únicament podrà accedir-hi personal autoritzat i per raons d'interès científic o treballs de gestió i seguiment, amb la 

preceptiva autorització de l’Ajuntament de Llaurí. 

 

Capítol IV Dels usos 

  

Article 18 Tipus d'usos 

 

1. Usos particulars o no organitzats 

 

Aquells que fan les persones o grups reduïts per iniciativa pròpia. 

 

2. Usos organitzats 

 

S'entén per “usos organitzats” aquelles activitats preparades per una  associació, agrupació, societat, club o organització 

similar, amb independència de si es tracta d'una activitat econòmica o sense ànim de lucre.  

 

Per als usos organitzats es defineixen tres nivells d'intensitat d'ús: 

 

a) Baixa: quan l'ús comporte concentracions inferiors a 20 persones i no implique el muntatge o presència de cap 

instal·lació o mobiliari auxiliar com puguen ser carpes, tendals, etc. (s'exclou d'aquesta limitació l'ús de trípodes d'ús 

particular i altres materials similars de baixa ocupació). 

 

b) Mitjana: quan l'ús comporte concentracions de 21 a 99 persones o la presència o muntatge d'instal·lacions auxiliars 

com escales, etc. 

 

c) Alta: com la mitjana però quan l'ús comporte concentracions de 100 o més persones. 

 

Article 19 Sol·licitud d'ús 
 

1. Usos particulars o no organitzats 

 

El usos particulars o no organitzats no necessiten sol·licitud ni autorització prèvia, quedant únicament sotmesos al 

compliment d'allò previst en aquesta ordenança. 

 

En tot cas, el personal funcionari o encarregat de la vigilància del Paratge Natural Municipal “Muntanya de 

Llaurí”podrà sol·licitar que l'usuari emplene un full de visites segons el model de l'Annex II. 

 

2. Usos organitzats 

 

a) De baixa intensitat 

 

Els usos organitzats de baixa intensitat  són admesos sense altres restriccions que les previstes de forma genèrica en 

aquesta ordenança, però els organitzadors hauran de comunicar a l'Ajuntament de Llaurí, prèviament i amb una 
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anticipació mínima de 7 dies hàbils, presentant instància oficial a la que acompanyaran el formulari de l'Annex III en el 

que es farà constar, entre altres, el dia o dies de la visita, l'horari d'accés i eixida del paratge i/o edificis, nombre de 

visitants, breu descripció de les activitats a realitzar-hi i designar un responsable i dades de contacte. 

 

Queden exclosos de les obligacions previstes en el paràgraf precedent els membres de l'associació “Amics de la 

Muntanya de Llaurí”, així com altres entitats o associacions amb les que l'Ajuntament de Llaurí signe un conveni o altre 

instrument legal de col·laboració en matèria de voluntariat ambiental, protecció, conservació i divulgació 

mediambiental, quan actuen en nom de l'associació i realitzen accions d'interès conservacionista i ambiental. 

 

b) Mitjana i alta intensitat 

 

Per als usos de mitjana i alta intensitat els organitzadors hauran sol·licitar-ho prèviament i amb una anticipació mínima 

de 20 dies hàbils, mitjançant instància oficial a la que acompanyaran el formulari de l'Annex III i obtenir autorització  

de l'Ajuntament de Llaurí, segons allò contemplat en l'article 20 d'aquesta ordenança.  

 

Per als usos organitzats, sobretot quan es tracte d'alta intensitat, l'Ajuntament de Llaurí podrà imposar altres restriccions 

i condicions.    

 

Capítol V Dels usos organitzats de mitjana i alta intensitat 
 

Article 20 Els usos organitzats de mitjana i alta intensitat 

 

1. El desenvolupament d'aquestes activitats, definides en l'article 19, se sotmetrà a una autorització expressa atorgada 

per l'Ajuntament de Llaurí que inclourà els condicionants i previsions informades pel Consell de Participació del 

Paratge, sense perjudici de la que poguera correspondre a altres administracions públiques. 

 

2. En aquesta autorització es fixaran les condicions a les quals caldrà subjectar estrictament l'activitat en qüestió. Així 

mateix, es podrà establir l'obligació de dipositar una fiança per tal de garantir que l'activitat es desenvoluparà amb 

respecte als valors del paratge i als condicionants imposats en l'autorització. 

 

3. Amb caràcter general, no es podrà autoritzar el desenvolupament d'activitats que impliquin una elevada concentració 

de participants en aquells indrets o àrees que, per les seues especials característiques, no admetin una intensitat elevada 

de freqüentació, especialment quan puguen afectar, directament o indirectament, zones naturals o restringides. 

 

4. Si l'activitat, amb independència de la naturalesa jurídica de qui l'organitza, es realitza amb afany de lucre, estarà 

sotmesa al pagament de taxes d'acord amb la normativa fiscal aprovada per l'Ajuntament de  Llaurí. Tanmateix, i fins i 

tot en el cas que l'activitat no genere cap lucre ni benefici econòmic per a l'organitzador però per les seues 

característiques d'ocupació d'espai públic o altres s'estime que pot afectar el dret d'altres usuaris a gaudir de l'espai 

públic, podrà aplicar-se el pagament de les esmentades taxes. 

 

Article 21 De les filmacions i d'altres activitats 

 

1. La realització d'activitats que utilitzin l'entorn natural com a escenari (filmacions de qualsevol mena o reportatges 

fotogràfics amb instal·lació d'elements auxiliars amb ocupació important o privativa de l'espai públic) o d'altres 

activitats no contemplades en la present Ordenança, requerirà l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Llaurí, sense 

perjudici de la que pogués correspondre a altres administracions públiques. 

 

Aquesta autorització s'atorgarà si no genera perjudici per als valors naturals o culturals d'aquest espai. Caldrà, en tot cas, 

respectar les condicions i requisits que s'indiquen en l'autorització. A més, es podrà establir l'obligació de prestar una 

fiança per tal de garantir-ho i, en cas que l'activitat genere despeses addicionals en la gestió de l'espai, també es podrà 

establir la necessitat d'abonar les corresponents taxes. 

 

2. Quan aquestes activitats tinguen finalitats de tipus professional, comercial o empresarial i es desenvolupen en l'espai 

públic, estaran sotmeses al pagament de taxes d'acord amb allò previst en la normativa vigent. 

 

3. La realització d'altres actes, quan impliquen la prestació de serveis municipals de caràcter extraordinari per a 

adequació, neteja o regeneració de l'espai públic, estaran sotmeses al pagament de taxes d'acord amb allò previst en la 

normativa vigent. 
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Article 22 Acampada 
 

1. L'acampada al Paratge Natural Municipal “Muntanya de Llaurí” està expressament prohibida en tot el seu àmbit. 

 

2. La instal·lació de tendals o altres elements de protecció, d'ombrejar o similars, tampoc està permesa. 

 

TÍTOL V RÈGIM SANCIONADOR 

 

El Règim sancionador quedarà subjecte a allò previst en el TITOL IX de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i PAC, desenvolupat pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d´agost, pel que s’aprova el 

Reglament del procediment pel exercici de la Potestat Sancionadora, o altra normativa sectorial aplicable. 

 

TÍTOL VI  CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I QUANTIA DE LES SANCIONS 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 

 

1. Seran considerades infraccions greus totes les que vulneren fonamentalment la prohibició de fer foc i totes 

aquelles que puguen provocar un dany irreparable. 

2. Seran considerades com a molt greus la reiteració de infraccions greus. 

3. Seran considerades com a lleus tota la resta de infraccions a la present Ordenança. 

 

SANCIONS 

 

1. Totes les sancions per infracció de la present Ordenança tindran caràcter pecuniari i no podran excedir de la 

quantia prevista en les Lleis aplicables corresponents i els seus Reglaments. 

2. L´ Alcalde-President i/o Regidors en qui delegue, mitjançant els serveis municipals, o el Plenari en el seu cas, 

seran competents per imposar sancions, prèvia instrucció del corresponent expedient administratiu. 

3. Pel cobrament de les sancions previstes en esta Ordenança, en absència de pagament, es seguirà el procediment 

administratiu d’apremi. 

4. Per graduar la quantia de cada infracció s’hauran de valorar les circumstàncies següents: 

 

- Grau d’intencionalitat. 

- Naturalesa de la infracció. 

- La capacitat econòmica del titular de la infracció. 

- La gravetat del dany produït. 

- El grau de maldat, participació i benefici obtingut. 

- La irreversibilitat del dany produït. 

- La categoria del recurs o be afectat. 

- Els factors atenuants o agreujants. 

 

QUANTIA 

 

1.- Lleus:  MULTA de 90 fins a 300 euros. 

2.- Greus: MULTA de 300 fins a 6.000 euros. 

3.- Molt greus: MULTA de 6.000 fins a 50.000 euros. 

   

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 

L'ús i gaudi del PNM "Muntanya de Llaurí" implica l'acceptació d'aquestes normes. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 

Les prescripcions de la present Ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la normativa estatal, autonòmica 

o local, s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixca la seua revisió. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
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La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província de 

València. 

 

 

ANNEX I DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL MUNTANYA DE LLAURÍ  
 

 

1. L’àmbit territorial del Paratge Natural Municipal Muntanya de Llaurí es correspon, d’una banda, amb el vessant 

oriental de la serralada formada per la serra de Corbera, també denominada serra de la Murta, la línia de cims de la qual 

exerceix com a límit entre els termes municipals d’Alzira i Llaurí; d’una altra amb el vessant nord del contrafort, 

perpendicular a aquestes serres, situat entre els termes de Llaurí i Favara. 

 

L’extrem nord-oest del paratge està format per una península que voreja la urbanització de Sant Sufí, el límit de la qual 

ascendeix des del barranc de Canet, més tard, per un xicotet barranc paral·lel a l’anterior, fins a arribar finalment el 

Cavall Bernat. El límit més oriental el conforma el límit de terme entre els municipis de Llaurí i Favara, a excepció de 

l’àmbit del Racó del Solaní, on el límit del paratge descendeix per la màxima cota de la lloma, fins a arribar als cultius 

de cítrics. 

 

2. Delimitació geogràfica: el Paratge Natural Municipal Muntanya de Llaurí queda delimitat pel polígon els vèrtexs del 

qual, amb les corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el 

sistema cartogràfic UTM (fus 30 N),  s’inclouen en un arxiu en format digital, que es troba a disposició de qui vullga 

consultar-lo en les dependències de la direcció general competent en matèria d’espais naturals protegits. 

 

4. La superfície total del Paratge Natural Municipal Muntanya de Llaurí és de 223,831 hectàrees. 

 

 

 

ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A USOS ORGANITZATS 

 



ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS I GESTIÓ DEL PNM 

“MUNTANYA DE LLAURÍ” 
  P à g i n a  | 11 

 

 

 
 
 
 
 

L’ajuntament de Llaurí, mitjançant el present escrit, i amb motiu 
de l’activitat a desenvolupar …………………………………………………. 
al Paratge Natural Municipal “Muntanya de Llaurí” per (Associació/ grup 
excursionista/altres)……………….…………………………………………..., 
representat per……………………………..………………………………..., 
amb DNI…………………el dia………,de ……………………de 20…. li 
COMUNIQUE: 
 

Que el Decret 5/2.011, de data 28/01/2.011, publicat al DOCV de 
data 1/02/2.011, va declarar la muntanya de Llaurí Paratge Natural 
Municipal. 

 
Que aquesta declaració comporta que, per part d’aquest 

Ajuntament,  s’extremen les mesures de vigilància i control de les 
persones i grups que desenvolupen activitats de gaudiment de la 
muntanya, en particular es PROHIBIX: 

 
- Abandonar deixalles, fem i brutícia. 
- Fer foc. 
- Tirar coets. 
- Fumar. 
- Acampar. 
- Recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a finalitats. 

comercials catalogades i no catalogats. 
- Circular amb bicicleta per les sendes. 

 
Així mateix, deurà extremar-se el respecte per la coberta vegetal, la 

fauna, i la conservació del sòl. 
 

⃰     ⃰     ⃰⃰    ⃰⃰ 
    
La persona sotasignat es dóna per assabentada i es responsabilitza 

de totes les accions realitzades pel grup a dalt esmentat. 
 
 

 
 
 
 

Firmat:  
DNI: 

 
  


