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anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia al objeto de 
que los interesados puedan solicitar la inclusión como titulares 
de la presente ayuda social adquiriendo la condición de bene-
ficiarios. Para ello suscribirán el correspondiente modelo de 
solicitud en el que autorizarán al Ayuntamiento de Almassora a 
solicitarles la documentación que precise en los términos legales 
al objeto de la comprobación de que reúnen los requisitos y con-
diciones necesarias para la presente ayuda social.

Igualmente autorizarán en dicha solicitud la cesión de sus 
datos a los solos fines de la presente convocatoria de ayudas 
sociales al Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón y a las 
farmacias del término municipal.

A la solicitud acompañarán el último recibo de la pensión 
recibida,  así como cartilla de la Seguridad Social y D.N.I. o copia 
cotejada de estos dos últimos documentos.

Asimismo presentarán declaración jurada de no hallarse en 
situación de trabajadores en activo por cuenta ajena o cuenta 
propia.

Finalizado el plazo de solicitudes, están serán remitidas 
al departamento de Servicios Sociales con la documentación 
aportada previa constatación por los servicios administrativos 
del Ayuntamiento de Almassora de la concurrencia del requisito 
del empadronamiento por el plazo mínimo señalado en las pre-
sentes bases y la no condición de deudor en vía ejecutiva a este 
municipio.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almassora 
informarán si reúnen o no los requisitos los peticionarios para 
ser otorgadas las ayudas sociales a que se refieren estas bases. 

Confeccionadas las oportunas relaciones de beneficiarios 
serán remitidas al Ilustro Colegio de Farmacéuticos de la provin-
cia de Castellón y a las farmacias de la localidad en orden a cola-
borar en la expedición de los medicamentos excluidos y objeto 
de la ayuda social.

Dicha cesión de datos se entenderá autorizada por los bene-
ficiarios por el hecho de concurrir y solicitar la presente ayuda 
social.

La relación de beneficiarios de estas ayudas sociales será 
aprobada por el órgano correspondiente y publicadas pudiendo 
los interesados interponer el recurso potestativo de reposi-
ción respecto de su inclusión/exclusión o bien directamente el 
recurso Contencioso-Administrativo en los plazos y términos 
previstos en la legislación vigente. 

El Ayuntamiento podrá en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de parte, revisar la relación con inclusión/exclusión 
de personas beneficiarias, según proceda que reúnan o dejen de 
reunir los requisitos establecidos para tener derecho a la ayuda 
social.

Estas altas o bajas de oficio o instancia de parte deberán ser 
informadas por el departamento de Servicios Sociales y acorda-
das por el órgano correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderán incluidos auto-
máticamente en el IV Programa que ahora se aprueba los bene-
ficiarios que hubiesen sido incluidos en el programa anterior del 
año 2005.

BASE QUINTA.- 
El Ayuntamiento procederá a expedir a los beneficiarios 

de las presentes ayudas sociales un documento acreditativo o 
carnet indicativo de su condición de tal, que deberá exhibirse 
acompañada del D.N.I. en orden a hacer efectivo el derecho que 
reconoce las presentes bases, sin perjuicio de que conserven su 
validez las expedidas en los anteriores programas. 

BASE SEXTA.-
 La condición de beneficiario de la presente ayuda social da 

derecho exclusivamente a obtener de forma gratuita a costa del 
Ayuntamiento, (en tanto subsista consignación presupuestaria 
señalada en las presentes bases), a la dispensación de cual-
quiera de los productos farmacéuticos excluidos del régimen 
de dispensación gratuita por el RD 1663/98 de 24 de julio, en su 
actual redacción, por el que se amplia la relación de medicamen-
tos a efectos de su financiación con cargo a fondos de la Seguri-
dad Social o a fondos estatales a efectos de la sanidad.

BASE SÉPTIMA.-
Los beneficiarios para hacer efectivo su derecho, podrán 

acudir a cualquiera de las oficinas de farmacia de Almassora 
que tengan concierto o convenio con el Ayuntamiento para la 
dispensación gratuita de los medicamentos financiados por este 
Ayuntamiento, provisto del documento acreditativo de la condi-
ción de beneficiario, D.N.I. y receta formulada por el facultativo 
de la Seguridad Social en la que figure cualquiera de los medica-
mentos excluidos de la dispensación gratuita por la Seguridad 
Social mediante el RD 1663/98 de fecha 24 de julio, en su actual 
redacción.

BASE OCTAVA.-
 Una vez agotado el crédito consignado en el Ayuntamiento 

de Almassora no se podrán disfrutar de las ayudas sociales otor-
gadas al amparo de estas bases generales.

Los beneficiarios perderán la ayuda social individualizada 
cuando por circunstancias sobrevenidas dejan de ostentar los 
requisitos y condiciones exigidos para su otorgamiento, o se 
descubriese la inexactitud de los datos que motivaron la conce-
sión.

Los beneficiarios y sus representantes legales tienen la obli-
gación de facilitar a los órganos competentes a requerimiento 
de los mismos, toda la información económica, fiscal, laboral, 
técnica y cualquier tipo que les sea solicita y resulte necesario 

para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la ayuda social 
concedida.

Asimismo, tienen obligación de comunicar al Ayuntamiento 
la solicitud y concesión de toda ayuda por parte de otras admi-
nistraciones, entidades públicas o privadas para la misma fina-
lidad.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obli-
gaciones previstas en las presentes bases podrán dar lugar a la 
anulación de la ayuda social concedida.

Se podrá dictar resolución y dejar sin efecto, las ayudas con-
cedidas y en su caso el reintegro de los importes de las ayudas 
sociales individualizadas aportadas por el Ayuntamiento en favor 
de los beneficiarios, así como los intereses de demora desde el 
momento de pago de dicha ayuda, en los casos previstos en la 
legislación presupuestaria, siempre que sus presupuestos sean 
imputables a los beneficiarios. Dichos procedimientos se inicia-
rán de oficio o a instancia de parte o mediante denuncia. En ellos 
se garantizarán en todo caso el derecho a la audiencia previa de 
la persona interesada.

Las cantidades que se deban reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público a los efectos del procedi-
miento aplicable a su cobranza.

Almazora a 25 de agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente,”
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 29 del Decreto de 17 de junio de 1.955.
Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo 

en la vía administrativa, podrá Ud. interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el mismo Órgano que ha dictado 
el acto. El plazo para su interposición será de un mes contado 
a partir del día siguiente a la presente notificación. Asimismo 
podrá interponer directamente, sin necesidad de utilizar el 
recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, den-
tro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la recepción de esta notificación, según establecen los artículos 
109 y 116 de la Ley 30/1.992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
8 y 46 de la Ley 29/1.998, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso o acción que estime procedente.

Almazora a 31 de agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente, 
(firma ilegible). C-8787

BENICARLÓ

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ D'ARBRAT D'INTERÉS LOCAL  

Atesa la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local en els seus articles 65.2 i  70, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització 
del Govern Local, es fa públic l'acord provisional elevat a defini-
tiu, el text sencer i l'entrada en vigor del Reglament de Participa-
ció Ciutadana de l'Ajuntament de Benicarló. 

Per Decret d'Alcaldia, de data 3 d'agost de 2006, es dicta 
resolució d'entendre definitivament aprovada l'Ordenança 
Municipal de Protecció d'Arbrat d'Interés Local tal i com va ser 
aprovada inicialment en la sessió plenària que va tindre lloc el 
dia 26 d'abril  de 2006.

Aquesta Ordenança tindrà validesa quan s'haja publicat 
aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i haja transco-
rregut el termini previst de 15 dies comptadors des de l'endemà 
d'aquesta publicació.

“ ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE L'ARBRAT 
D'INTERÉS LOCAL.
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CAPÍTOL  V
INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR
Article 17é. Infraccions i règim sancionador. 
Article 18é. Prescripció de les infraccions
Article 19é. Sancions aplicables
Article 20é. Graduació de les sancions
Article 21é. Indemnitzacions
Article 22é. Multes coercitives
Article 23é. Decomisos
Article 24é. Procediment sancionador. 
Article 25é. Competència
Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició addicional final

PREÀMBUL:
La Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, en els 

seus apartats d), e), f) i m)  de l'article 25.2, empara la protecció 
en matèria urbanística, parcs i jardins, patrimoni historicoartís-
tic, de protecció del medi ambient i de turisme.

Basant-nos en aquesta llei, l'Àrea de Medi Ambient i 
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Benicarló ha ela-
borat específicament una Ordenança Municipal de Protecció 
de l'Arbrat d'Interès Local. Aquesta ordenança és un text 
reglamentari on es concreta el marc legal, l'objecte, l'àmbit 
d'aplicació, la vigència i interpretació, el procés de cataloga-
ció, la regulació de la gestió dels arbres i el seu entorn, les 
especificacions tècniques de conservació, el finançament, els 
drets i deures que la declaració comporta, els mecanismes 
de participació ciutadana, la seva regulació i funcionament 
i el règim d'infraccions i sancions, d'acord amb la legislació 
aplicable.

Aquest tipus d'Ordenança Municipal de Protecció de l'Arbrat 
d'Interés Local, està sent aprovada en nombrosos municipis, 
de la Comunitat Valenciana, Castella la Manxa, Extremadura, 
Madrid, Catalunya, Andalusia, Castella i Lleó, etc.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El municipi de Benicarló i el seu terme municipal per les 

seves característiques ambientals i històriques, ha vist afavorida 
l'existència d'una gran biodiversitat d'espècies vegetals llenyo-
ses autòctones i l'al·lòctones, que formen part de la vegetació 
dels nostres boscos, dels camps de cultiu agrícola i de la vegeta-
ció ornamental del nostre municipi.

Aquest conjunt de fets ha facilitat que en el mitjà natural, 
agrícola i urbà existesquen grups i exemplars botànics que per 
les seves característiques excepcionals de tipus científic, his-
tòric, cultural i social presentin un valor d'interès local. Aquests 
elements vegetals constitueixen un patrimoni arbori únic que 
forma part del patrimoni mediambiental i cultural del nostre 
poble, el que implica que siga d'interès públic la seva protecció 
i conservació.

Alguns d'aquests espais arbrats estan en perill per causes 
diverses, com són la tala indiscriminada, el vandalisme, els 
incendis forestals, les ampliacions urbanístiques i viàries en 
general, les transformacions agràries, les plagues i malalties, 
els agents atmosfèrics, els trasplantaments, etc. Aquests riscos 
s'han vist afavorits per la falta de coneixement del nombre 
d'individus destacables i del seu estat de salut.

Així per a detenir i evitar la degradació i desaparició 
d'aquest patrimoni arbori, d'éssers vius ancians, es requereix 
d'una protecció i conservació racional, eficaç i efectiva.

Cal assenyalar que aquestos espais i individus són centres 
d'atracció i d'interès amb una funció educativa, cultural, social 
i econòmica que permet servir com a punt de partida per a 
conscienciar la societat, mitjançant l'educació ambiental, del 
respecte que devem del medi natural; i per a fomentar el desen-
volupament sostenible (revaloració, difusió, etc.) dels llocs on es 
troben.

INTRODUCCIÓ:
La present ordenança és el text reglamentari en el qual 

es concreten els objectius i la funció de la protecció de l'arbrat 
d'interès local, regulant la part relativa a la gestió d'aquests 
arbres i de l'entorn que es troben.

Aquesta Ordenança es divideix en cinc capítols: 
El capítol primer, destinat a les disposicions de caràcter 

general, estableix el marc legal de l'ordenança, el seu objecte, 
àmbit d'aplicació, vigència i interpretació.

El capítol segon regula el procés de declaració d'arbrat 
d'interès local i els seus efectes i estableix la creació del Catàleg 
d'Arbres d'Interès Local.

El capítol tercer regula les disposicions relatives a la con-
servació de l'arbrat d'interès local i estableix les especificacions 
tècniques, el finançament i els drets i deures que aquesta decla-
ració comporta.

El capítol quart crea el Consell Assessor de l'Arbrat i en 
regulant la composició i funcionament.

Finalment, el capítol cinquè estableix el règim d'infraccions i 
sancions, d'acord amb la legislació aplicable en la matèria.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Marc normatiu
1. La present Ordenança constitueix un Pla de protecció i 

conservació de l'arbrat d'interès local del municipi de Benicarló, 
dictada a l'empar d'allò que disposa en els apartats d), e), f) i 

m) de l'article 25.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases 
del Règim Local, en matèria urbanística, de parcs i jardins, de 
patrimoni historicoartístic, de protecció del medi ambient i de 
turisme, en els termes de la legislació de l'Estat i de la Comunitat 
Valenciana.

Article 2n. Objecte
La present ordenança té com a objecte:
a) La protecció, conservació i millora de l'arbrat d'interès 

local, mitjançant la seua defensa, el seu foment i la seua cura.
b) L'establiment de les directrius i funcionament de la plani-

ficació, ordenació i gestió de l'arbrat d'interès local.
c) Els instruments jurídics d'intervenció, control i  règim 

sancionador en defensa i protecció de l'arbrat d'interès local i del 
medi on es troba.

Article 3r. Àmbit d'aplicació
La present ordenança és d'aplicació a tot el terme municipal 

de Benicarló i afecta tots els arbres o arbredes d'interès local que 
es declaren, siguen de titularitat pública o privada.

CAPÍTOL II
DECLARACIÓ DE L'ARBRAT D'INTERÈS LOCAL

Article 4t. Definicions
Atesa aquesta ordenança s'entén per arbre d'interès local 

aquella planta llenyosa, de port arbustiu o arbori, que destaca 
dins del municipi per una o per diverses característiques de tipus 
biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que després del 
corresponent procediment, és declarat com a tal i catalogat. 

Aquestes característiques el fan mereixedor de formar part 
del patrimoni cultural el que implica que sigui d'interès públic la 
seva protecció i conservació.

Per arbreda d'interès local s'entén una agrupació de diver-
sos arbres que, per la seva espècie, grandària, edat, bellesa, 
composició, singularitat o història és considerada destacable i 
digna de protecció per a la col·lectivitat.

La protecció comprén l'arbre o arbreda d'interés local, 
l'entorn i la seua història.

Article 5é. Normativa
L'arbrat d'interès local es considera un bé protegit i a con-

servar. La protecció implica que no poden ser tallats, danyats, 
trasplantats sense la preceptiva autorització de l'Ajuntament de 
Benicarló en les condicions que establisca, mutilats, ni destruïts 
en el seu estat o aspecte.

Article 6é. Declaració d'arbrat d'interés local
a) La declaració d'arbre o arbreda d'interés local es realitzarà 

pel Ple de l'Ajuntament a proposta de qualsevol persona, física 
o jurídica, associació o per pròpia iniciativa de l'Ajuntament de 
Benicarló, previ informe, preceptiu i vinculant del Consell Asses-
sor de l'Arbrat d'Interès Local.

b) En els expedients iniciats a instància de part, el termini 
màxim per a resoldre serà de sis mesos des que es formule la 
sol·licitud. La falta de resolució expressa produirà efectes deses-
timatoris en la proposta.

c) El Consell Assessor de l'Arbrat d'Interès Local és com-
petent per a proposar al Ple de l'Ajuntament, per la seua pròpia 
iniciativa, la declaració d'interès local d'arbres i arbredes.

d) Tota proposta de declaració d'arbre o arbredes d'interès 
local requerirà:

1) Identificació de l'arbre o arbredes la declaració dels qual 
es proposa, mitjançant el seu nom científic, el seu nom comú, el 
seu nom popular (si en té) i la seua localització.

2) Una memòria descriptiva i justificativa de la proposta.
e) La declaració d'arbrat d'interès local pot afectar tant a 

arbres o arbredes de titularitat municipal com els d'una altra 
administració pública o titularitat privada.

f) En el cas que el titular siga una altra administració pública 
o un particular, serà requisit previ imprescindible la notificació a 
la persona interessada o interessades de la iniciació del procedi-
ment de declaració. A més, se li donarà audiència amb caràcter 
previ a l'elevació al Ple de l'Ajuntament perquè manifeste el que 
al seu dret convinguda.

g) En el supòsit d'arbres o arbreda de titularitat privada, i 
sense perjudici de les potestats expropiatòries que, si escau, 
procedesquen, la declaració haurà d'acompanyar-se d'un con-
veni entre l'Ajuntament de Benicarló i el propietari de l'arbre 
o arbreda que es declare d'interès local, en el qual es fixen els 
drets i deures de les parts, especialment les limitacions d'ús i 
servituds que procedesquen. El propietari podrà accedir a la 
declaració sense la necessitat de subscriure el conveni, d'acord 
amb el règim establert en aquesta ordenança, i deixant constàn-
cia d'això per escrit en l'expedient.

h) L'Ajuntament de Benicarló informarà a la Conselleria 
competent en matèria de medi ambient de les declaracions 
d'arbrat d'interés local que s'aproven pel Ple municipal.

i) La declaració de l'arbrat engloba tant arbres de territori 
públic com privat. En el cas que la declaració siga privada, 
prèviament a la declaració, es notificarà i donarà audiència als 
propietaris. Als propietaris se'ls expedirà un certificat acreditatiu 
de la seva declaració i se'ls notificaran les actuacions que es rea-
litzaran sobre l'arbrat.

Article 7é. Efectes de la declaració
a) Els arbres i arbredes declarats d'interès local seran degu-

dament catalogats, d'acord amb el que disposa l'article 8é.
b) Els arbres i arbredes d'interès local seran degudament 

identificats amb una placa instal·lada al costat de l'arbre, en la 
qual conste, almenys, la seua espècie, nom comú i popular (si en 
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té), dimensions, emplaçament UTM, edat estimada, propietari, 
data de declaració i número de registre de catàleg.

c) La declaració d'arbre o arbreda d'interés local suposa la 
responsabilitat per part de l'Ajuntament de Benicarló en la seva 
protecció i conservació.

Article 8é. Catàleg de l'Arbrat d'Interés Local
a) Es crea el Catàleg de l'Arbrat d'Interés Local.
b) El Catàleg d'Arbrat d'Interés Local té com a objecte 

l'inventari i registre ordenat de tots i cadascun dels arbres i 
arbredes declarats d'interès local per l'Ajuntament de Benicarló. 
Els criteris i requisits d'inventari i registre es confeccionaran pel 
Consell Assessor de l'Arbrat d'Interès Local.

c) El catàleg és competència de l'Ajuntament de Benicarló 
a qui correspon la seua actualització, conservació, guàrdia i cus-
tòdia. L'accés a la informació continguda al catàleg serà lliure 
per a tota persona que el sol·licite.

d) L'Ajuntament de Benicarló divulgarà el contingut del 
catàleg mitjançant publicacions i aplicarà les noves tecnologies 
per a donar a conèixer els arbres i arbredes catalogats.

CAPÍTOL III
CONSERVACIÓ DE L'ARBRAT DE INTERÉS LOCAL

Article 9é. Pla de gestió i conservació
a) Per a garantir la conservació i el seguiment de l'estat 

de salut d'aquests monuments vius, s'aprovarà a proposta del 
Consell Assessor de l'Arbrat d'Interès Local, el Pla de gestió i 
conservació del patrimoni arbori d'interès local, que regularà la 
supervisió, gestió, difusió i conservació dels arbres i arbredes 
d'interès local.

b) Els treballs de conservació que s'executen als arbres i 
arbredes d'interès local i al seu entorn necessitaran l'autorització 
prèvia de l'alcalde o del regidor que tinga delegades les compe-
tències en medi ambient, previ informe del Consell Assessor de 
l'Arbrat d'Interès Local, i sense perjudici de les competències 
que sobre la matèria corresponguen a la Conselleria competent 
en matèria de medi ambient.

c) La conservació dels arbres i arbredes d'interès local 
correspon a l'Ajuntament de Benicarló, que podrà sol·licitar 
l'assessorament i supervisió mitjançant una notificació als 
òrgans competents de la Generalitat Valenciana.

Article 10é. Normes i especificacions tècniques
a) Tot arbre o arbreda declarat d'interès local, necessita un 

estudi dendrològic que contemple almenys, l'estudi del medi, 
l'estat i un diagnòstic a nivell fisiològic, de desenvolupament, 
patològic i biomecànic i les mesures de conservació que cal 
portar a terme.

b) Qualsevol actuació urbanística (disseny, projecció, movi-
ments de terra i execució) que s'haja de realitzar en l'entorn 
pròxim, fixant-se un mínim de deu metres de ràdio amidats 
des de l'exterior del tronc, a l'arbre o arbreda haurà de ser 
informada, prèvia i preceptivament pel Consell Assessor de 
l'Arbrat d'Interès Local. Aquest tipus d'actuacions urbanístiques 
necessitaran d'autorització administrativa. El comitè tècnic 
s'encarregarà del seu seguiment.

c) Totes les persones que participen o intervinguen en els 
treballs que es realitzen sobre l'arbrat (estudi, conservació, 
seguiment, etc.) han de ser portats a terme per professionals 
degudament qualificats.

Article 11é. Finançament
L'Ajuntament de Benicarló finançarà, a càrrec dels seus 

pressupostos, les despeses de conservació dels arbres i arbreda 
declarats d'interès local, siguen de titularitat pública o privada, 
sense perjudici dels convenis que subscrigue o de les subven-
cions que per a aquesta finalitat puguen destinar-se, procedents 
de qualssevol ens públic o privat.

Article 12é. Protecció cautelar
L'Ajuntament de Benicarló podrà imposar la prohibició 

cautelar sobre l'aprofitament total o parcial dels arbres i arbrada 
sobre els quals s'haja iniciat l'expedient de declaració en la 
forma prevista en la present Ordenança.

Article 13é. Vigilància
a) Dels arbres i arbrades d'interès local de titularitat 

pública la vigilància és responsabilitat directa del regidor 
delegat de Medi Ambient, a través dels serveis tècnics munici-
pals de Medi Ambient. Aquests comunicaran al Consell Asses-
sor de l'Arbrat d'Interès Local els danys o eventualitats que 
puguen afectar la pervivència o estètica de l'arbre i del medi 
que l'envolta.

b) És obligació del propietari dels arbres o les arbredes 
d'interès local de titularitat privada la vigilància, que comunicarà 
al Consell Assessor de l'Arbrat els danys o eventualitats que 
puguen afectar a la pervivència o estètica de l'arbre i del medi 
que l'envolta.

Article 14é. Drets econòmics dels propietaris
Els propietaris, arrendataris o usufructuaris que sofresquen 

minves o perjudicis en els seus béns per la presència de l'arbrat 
d'interès local seran compensats per l'Ajuntament de Benicarló 
per les perdudes o danys que ocasionen aquestos arbres o que 
s'ocasionen a conseqüència de la seua declaració.

Article 15é. Regulació de les visites
El Consell Assessor de l'Arbrat d'Interès Local podrà 

recomanar a l'Ajuntament de Benicarló que regule o limite les 
visites a un arbre o arbreda declarats d'interès local, si estan 
sotmesos a un pla de recuperació i de tractaments que així ho 
recomane.

CAPÍTOL IV
EL CONSELL ASSESSOR DE L'ARBRAT

Article 16é. El Consell Assessor de l'Arbrat
a) Es crea el Consell Assessor de l'Arbrat com a consell 

sectorial de l'Ajuntament de Benicarló l'objecte del qual és 
canalitzar la participació dels ciutadans, ciutadanes i les seues 
associacions en els assumptes municipals, d'acord amb el que 
disposa l'article 130 del Reglament d'Organització Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

b) El Consell té les competències que li atorga la present 
ordenança relatives a la declaració, catalogació, seguiment i ava-
luació de la protecció i conservació del patrimoni arbori d'interès 
local i de la resta de l'arbrat municipal.

c) El Consell Assessor està format pels següents membres, 
nomenats pel Ple de l'Ajuntament:

1) Són membres nats:
a) President: L'alcalde o regidor en qui delegue
b) El regidor delegat de Medi Ambient
c) Un regidor per cada grup municipal no representat per 

l'alcalde o regidor delegat de Medi Ambient amb representació 
al Ple de l'Ajuntament.

d) El tècnic municipal de Medi Ambient
2) Són membres electes:
a) Un representant dels propietaris d'arbres privats, si n'hi 

ha.
b) Un representant proposat per les associacions locals de 

conservació de la natura, si n'hi ha.
c) Un ciutadà que, per raons de rellevància tècnica, coneixe-

ment, experiència o especial rellevància en la matèria, puga con-
siderar-se interessant el seu assessorament.

d) Dos representants proposats pel Fòrum de Participació 
Ciutadana de l'Agenda 21 Local.

3) El secretari de la corporació municipal o un funcionari 
municipal nomenat per l'alcalde.

d) La renovació dels membres del Consell es realitzarà al 
començament de cada legislatura.

e) El Consell establirà el seu règim de funcionament intern i 
en fixarà la periodicitat de les sessions, que no podrà ser inferior 
a una reunió en sessió ordinària a l'any. Les sessions extraor-
dinàries seran convocades pel president quan ho estime oportú 
o a proposta d'almenys quatre membres del Consell.

f) El Consell nomenarà una comissió tècnica permanent 
i n'establirà la composició i funcionament. Les funcions de la 
comissió seran preparar i elaborar els informes tècnics de decla-
ració d'arbres i arbredes d'interès local i les propostes de decla-
ració per passar-les al Consell per al seu estudi, així com elaborar 
i seguir el Catàleg i de l'Arbrat Municipal, informar sobre el tras-
plantament d'exemplars catalogats i tot allò que li encomane el 
Consell per al millor desenvolupament de les seves funcions.

CAPÍTOL V.
INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR

Article 17é. Infraccions i règim sancionador
1. Són infraccions administratives molt greus:
a. Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o matar els arbres 

protegits i també modificar físicament o químicament l'entorn i 
provocar danys als exemplars. 

b. Arrancar o trasplantar arbres protegits sense autorització 
municipal

c. Tinença d'exemplars catalogats trasplantats o arran-
cats sense autorització municipal i el comerç o la transacció 
d'aquests.

d. La reincidència de dues infraccions greus en el termini de 
cinc anys.

2. Són infraccions administratives greus:
a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que 

puguen danyar significativament el tronc, el brancatge o les 
arrels dels arbres.

b. No permetre l'accés als serveis tècnics municipals, al 
personal de l'administració degudament acreditats o a la policia 
local.

c. L'incompliment del que ha disposat en l'article 10.b. en 
realitzar les actuacions urbanístiques sense la preceptiva autori-
tzació administrativa.

d.  La reincidència de dues infraccions lleus en el termini de 
cinc anys.

3. Constituirà una infracció administrativa lleu l'incompliment 
de qualsevol precepte d'aquesta Ordenança no inclòs en les rela-
cions anteriors i que per la seua gravetat es pot classificar com 
a lleu.

 A l'efecte d'aquest article, els arbres protegits genèricament 
o cautelarment d'acord amb l'article 4 tenen la consideració 
d'arbres catalogats.

Article 18é. Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions lleus previstes en aquesta Ordenança 

prescriuran als sis mesos, les greus als dos anys i als tres anys 
les molt greus.

2. El termini de prescripció començarà a comptar des del 
dia en què es cometa la infracció. En les infraccions derivades 
d'una activitat continuada, la data inicial del còmput serà la 
d'acabament de l'activitat o la de l'últim acte que consume la 
infracció.

3. La iniciació amb coneixement de la persona interessada 
del procediment sancionador interromprà el còmput del termini 
de prescripció.
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Article 19é. Sancions aplicables
Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta 

Ordenança s'imposaran les sancions següents:
Multa de fins a 750,00 euros per a les infraccions lleus.
Multa de 750,01 a 1.500,00 euros per a les infraccions greus.
Multa de 1.500,01 a 3.000,00 euros per a les infraccions molt 

greus.
Article 20é. Graduació de les sancions
Les circumstàncies que es tindran en compte per a la gra-

duació de les sancions seran les següents:
-La intencionalitat.
-El dany efectivament causat als arbres.
-La reincidència, entesa com la comissió en el termini d'un 

any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així 
haja estat declarat per resolució ferma.

-La situació de risc creada per a la supervivència dels 
arbres.

-L'ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
-Ostentar algun càrrec o funció que obliguen a fer complir 

els preceptes d'aquesta Ordenança.
-La col·laboració de l'infractor en l'aclariment dels fets i en la 

restitució del bé protegit.
Article 21é. Indemnitzacions
Amb independència de les sancions que corresponguen, 

tot infractor està obligat a indemnitzar els danys i els perju-
dicis que cause al patrimoni arbori amb motiu de la infracció 
d'aquesta Ordenança i a la reposició de la situació alterada a 
l'estat originari. Tot açò sense perjudici de l'obligació, si escau, 
d'indemnitzar el titular de l'arbre danyat.

Article 22é. Multes coercitives
Amb independència de les sancions que puguen corres-

pondre en concepte de sanció, si l'infractor no adoptara volun-
tàriament les mesures correctores en el termini que s'indica en 
el requeriment corresponent, l'Ajuntament de Benicarló podrà 
acordar la imposició de multes reiterades per lapses de temps no 
inferiors a un mes. La quantia no excedirà en cap cas del vint per 
cent de la multa principal amb el límit màxim de 300 euros per 
cada multa coercitiva.

Article 23é. Decomisos
Tota infracció a aquesta Ordenança que comporte 

l'arrencada, el trasplantament, la tinença d'exemplars arrancats 
o trasplantats i el comerç o la transacció d'aquests comportarà el 
decomís dels arbres objecte d'aquestes accions.

Article 24é. Procediment sancionador.
1. La tramitació dels expedients sancionadors per infrac-

cions es desenvoluparà segons el que s'ha disposat en el pro-
cediment establit en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel 
qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la 
potestat sancionadora.

2. A l'efecte dels procediments corresponents per a la impo-
sició de sancions, els fets constatats pel personal ressenyat en 
l'article 17.2.b d'aquesta Ordenança que es formalitzen en l'acta 
corresponent tindran valor probatori, sense perjudici de les pro-
ves de defensa dels seus drets o interessos que puguen indicar o 
aportar els subjectes denunciats.

3. Mitjançant un acord motivat, l'Ajuntament podrà adop-
tar en qualsevol moment mesures de caràcter provisional que 
asseguren l'eficàcia de la resolució final que poguera recaure, 
evitar el manteniment o agreujar els efectes de la infracció o 
restaurar el dany produït. Aquestes mesures seran congruents 
amb la naturalesa de la presumpta infracció i proporcionades a 
la gravetat d'aquesta.

Article 25é. Competència
1. La competència per a iniciar els expedients sanciona-

dors i la imposició de sancions per les infraccions previstes en 
aquesta Ordenança correspondrà a l'alcalde.
Disposició addicional primera

Com cas excepcional i amb la finalitat de protecció dels 
arbres catalogats en propietats privades, en aquells casos que 
l'arbre es trobe en parcel·la sobre la qual s'haja de realitzar una 
transformació de finca en situació normalitzada i degudament 
autoritzada d'acord a la normativa vigent en matèria urbanís-
tica i ambiental, i en la qual siga estrictament necessari el des-
plaçament de l'arbre, l'Ajuntament de Benicarló, al seu càrrec, 
realitzarà el trasplantament del mateix en forma i lloc d'ubicació 
d'acord a l'especificat. Tot material vegetal acollit a aquest supò-
sit passarà a ésser de titularitat municipal.
Disposició addicional segona

L'Ajuntament de Benicarló, mitjançant un acord plenari, 
podrà actualitzar les quanties de les sancions previstes en 
aquesta Ordenança.
Disposició addicional final

La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la 
publicació íntegra i completa en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia.”

Benicarló, 28 d'agost de 2006.—L'alcalde, J. Enric Escuder 
Arín. C-8793

BENICÀSSIM

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión extraordinaria celebrada el día  16 de agosto  de 2.006, 
la Modificación de Crédito en el Presupuesto del Ayuntamiento 
de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito  financiados 

con   Mayores Ingresos Recaudados ( Expediente  9P/2006) y 
habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 
99 de fecha  19 de  agosto  de 2.006 a efectos de interposición 
de reclamaciones y no habiéndose presentado ninguna, queda 
elevado a definitivo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, procediendo a la publicación del mismo, 
resumido a nivel de Capítulos, como establece el artículo 169.3 
del citado Texto Refundido.

FINANCIACION:

 MAYORES INGRESOS 
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 32.000,00

FINALIDADES:

 CREDITO EXTRAORDINARIO 
CAPITULO VI  INVERSIONES REALES 17.500,00

 SUPLEMENTO DE CREDITO 
CAPITULO VI  INVERSIONES REALES 14.500,00

Contra la aprobación definitiva de este expediente podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación 
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Benicasim, a  7 de septiembre  de 2.006.- EL ALCALDE, 
MANUEL LLORCA SELLES. C-8958-U

*   *   *

Por Decreto 060830D2314, de 30 de agosto de 2006, ha 
sido aprobada provisionalmente la declaración como dominio 
público de la porción de vial de la calle Sequiol y calle La Llosa.

El Decreto en su parte dispositiva dice:
“PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la declaración como 

dominio público de la porción de vial de la calle Sequiol, de 
superficie 374,79 m2, que inicia desde la calle Senia Sevilla hasta 
un cerramiento existente que impide su continuidad, así como 
del tramo desde el final del cerramiento por la calle La Llosa, de 
87,22 m2, tal y como se acompaña en plano adjunto, cuyo título 
es la prescripción adquisitiva sobre el mismo.

SEGUNDO.- Someter a información pública durante el plazo 
de quince días a partir de su publicación en el B.O.P., durante el 
cual los interesados podrán consultar el expediente y formular 
alegaciones al mismo, devengando a definitivo para el caso de 
ausencia de alegaciones.

TERCERO.- Publicar en el Tablón de Edictos Municipal por 
dicho plazo de quince días, así como enviar aviso a los titulares 
catastrales lindantes con dicho vial.

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo definitivo al Inventario 
de Bienes a efectos de la formalización de su inscripción.

QUINTO.- Desde el momento de su aprobación definitiva, 
podrá interponer:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN 
MES a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba esta 
notificación. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equi-
valente se entenderá que el plazo expira el ultimo día del mes. 
Órgano ante el que se interpone: ante el mismo que ha dictado el 
acto administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: 
DOS MESES contados desde el día siguiente a la recepción  de 
esta notificación. Órgano: ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 14.1 
de la Ley 29/98, de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que 
considere oportuno”.

Lo que se publico de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

Benicasim, 4 de septiembre de 2006.- EL TENIENTE DE 
ALCALDE, (por delegación según decreto 396/05), Rubén Bellido 
Tárrega. C-8960-U

BETXÍ

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordinaria celebrada el día 7 de Septiembre de  2.006, el 
expediente de MODIFICACIÓN DE CREDITOS, con referencia 
CREDITO EXTRAORDINARIO 2/2006 (CE 2/2006), al presupuesto 
municipal formado para el ejercicio 2.006, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por 
plazo de 15 días, durante los cuales los interesados a que hace 
referencia el artículo 170 de la misma Ley, podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, con 
la advertencia de que si durante el citado plazo no se hubiesen 


