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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS USOS PROTECCIÓ DELS CAMINS DEL 

TERME MUNICIPAL D’ALGUAIRE 
 

PREAMBUL 

 

D’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, el preàmbul d’una disposició reglamentària ha de justificar l’adequació del 

projecte de reglament als principis necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència 

i eficiència. En relació amb els principis de necessitat i eficàcia, l’art. 129.2 estableix que la iniciativa 

normativa ha d’estar justificada per una raó d’interès general, s’ha de basar en una identificació clara 

dels fins perseguits i ha de ser l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.  

 

La raó d’interès general i el fi perseguit és:  

 

1) Elaborar un Reglament de Camins per evitar el buit legal en aquesta matèria sota normativa del 

consistori, sens perjudici de la normativa subsidiària de plantejament urbanístic i camins.  

 

2) Elaborar regulació sobre els moviments de terres que puguin afectar els camins, especialment pel que 

fa a evacuació d’aigües i reg. La primera de les raons comporta millorar també l’accessibilitat i la 

seguretat jurídica dels ciutadans –atès que crea nova regulació– i permet un marc normatiu urbanístic 

estable i previsible.  

 

L'aprovació del reglament és l’única manera que tenen els ens locals per regular l'ús i la protecció dels 

caminis del terme municipal d'Alguaire.  

 

Sobre el de proporcionalitat, l’art. 129.3 exigeix que la iniciativa proposada contingui la regulació 

imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la norma després de constatar que no hi 

ha altres mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions als destinataris. En 

aquest cas, no existeixen altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions al 

tractar-se de nova regulació necessària per garantir l’estabilitat jurídica i legislativa de la població 

d’Alguaire. En qualsevol cas, aquest Reglament contindrà la regulació exclusivament necessària per 

atendre a la manca de normativa en l’àmbit de camins municipals. 

 

En qualsevol cas i a fi de preservar la seguretat jurídica, el Reglament de camins, d’acord amb l’article 

129.4 de la Llei 39/2015, s’ha desenvolupat de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic 

nacional i de la Unió Europea. En tot cas amb la finalitat de generar un marc normatiu estable, 

predictible, integrat i clar d’incerteses, a la fi de garantitzar el coneixement de la normativa a les 

persones i empreses de la població d’Alguaire.  

 

En relació amb el principi de transparència desenvolupat per l’article 129.5, aquest es garanteix amb la 

consulta prèvia prevista per l’article 133.1 de la Llei 39/2015 (realitzada del 2.03.2021 al 23.03.2021); 

per l’audiència i informació pública de l’article 133.2 de la Llei 39/2015, reforçada a Catalunya per 

l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, i per 

la publicitat de l’article 131 de la Llei 39/2015. En qualsevol cas s’ofereix un accés senzill, actualitzat i 

universal de la normativa en vigor al Portal de Transparència de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, on 

també es farà públic aquest Reglament. 

 

D’acord al principi d’eficiència, desenvolupat per l’article 129.6, l’elaboració d’aquest nou Reglament 

no imposa cap càrrega administrativa innecessària.  
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Finalment i pel que fa a l’article 129.7 de la Llei 39/2015, es fa constar que la iniciativa es preveu que 

millori la seguretat jurídica dels veïns però en cap cas té previsió d’augment o disminució de les 

despeses o ingressos públics.  

 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS  

 

Article 1. Àmbit d’aplicació 

És objecte de la present ordenança regular i garantir la funcionalitat de la xarxa viària rural, d’ús 

públic i altres serveis públics connexos a aquests, així com l’exercici de les potestats 

administratives de defensa i conservació d’aquests, d’acord amb el que s’estableix al POUM vigent. 

Resten excloses de manera explícita la resta de vies, la titularitat de les quals correspon a altres 

administracions. 

 

La present s’aplica dins tot el terme municipal d’Alguaire.  

 

Article 2. Camins municipals i marges 

S’entén per xarxa viària rural, els camins municipals, les vies de comunicació de domini públic, que 

uneixen el terme municipal amb camins de poblacions veïnes, que uneixen els diferents nuclis de 

població locals i que uneixen camins municipals entre sí. S’hi inclou també les carrerades o vies 

pecuàries. 

 

El POUM del municipi d’Alguaire, en l’article 182, diferencia i/o classifica les principals categories de 

xarxa viària rural: 

- Xarxa viària rural municipal (Xrm): Són els camins que uneixen els diferents nuclis del pla. Xarxa 

de camins entre municipis. 

- Xarxa viària rural local (Xrl): Són els camins que relacionen la xarxa viària municipal. 

- Xarxa viària rural de la concentració parcel·laria: Són els camins que relacionen la xarxa viària 

municipal i han resultat del procés de concentració parcel·laria dels Plans de Dalt. Es divideixen 

en dos tipus: 

. Principals (Xrcp1) 

. Secundaris (Xrcp2) 

- Xarxa viària rural de Servei (Xrs): Són la resta de camins. 

 

Article 3. Delimitació de la zona de domini públic. 

La zona de domini públic dels camins vindrà determinada, a efectes de la seva administració i defensa, 

per la superfície formada per la calçada destinada de manera efectiva al trànsit, més el voral en cas de 

que n’hi hagi. 

 

Article 4. Competències de l’Ajuntament 

Són competències de l’Ajuntament d’Alguaire les funcions de conservació, manteniment, gestió i 

millora, i senyalització dels camins de la seva titularitat, donada la seva condició de béns d’ús públic 

local. 

 

Article 5. Zones de protecció i afectació dels 

camins municipals 

 

5.1 D’acord amb l’establert al POUM i la costum local s’estableixen les distàncies mínimes que 

hauran de mantenir-se des de l’aresta exterior del camí, corresponent a la referència on finalitza el 

ferm del camí o bé la cuneta o altre element de servei si n’hi ha, o, des de l’eix de camí. 
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5.1.1 Edificacions 

D’acord amb l’article 182 del POUM, s’estableix una zona de protecció, per tots els camins 

municipals, que abasta una franja de terreny paral·lel al camí, d’un ample de 8 metres, mesurats en 

línia recta i perpendicular des de l’eix del camí, en la que resta prohibida tota mena d’edificació, 

reconstrucció o ampliació, a excepció de les actuacions de conservació i manteniment dels elements 

existents, o les cobertes d’hidrants o arquetes de les escomeses d’aigua, en la tipologia que indiqui la 

Comunitat de Regants corresponent, i que no poden tenir unes dimensions majors de les estrictament 

necessàries per complir amb la seva funció. 

 

5.1.2 Tanques 

D’acord amb l’article 182 del POUM , s’estableix una zona de protecció que abasta una franja de 

terreny paral·lel al camí, d’un ample variable, en funció de la tipologia de xarxa viària, segons el 

quadre adjunt, que marca la línia de posició de les tanques de la finca. Aquesta distancia es mesurarà en 

línia recta i perpendicular des de l’eix del camí. 
 

 Xrm Xrl Xrs Xrcp1 Xrcp2 

Línia posició de tanques 6,00 m 6,00 m 5,00 m 6,00 m 5,00 m 
 

En cas que el camí municipal no disposi de categoria de xarxa viària segons el POUM, la línia de 

posició de les tanques de finques, en base els criteris d’aquest apartat, seran de 5,00 metres respecte 

l’eix del camí. 

 

Les tanques hauran de donar compliment a les condicions establertes en l’article 194 del POUM. 

 

5.1.3 Plantacions d’arbres 

s’estableix una zona de protecció que abasta una franja de terreny paral·lel al camí, per les plantacions. 

Aquestes es faran a una distància d’almenys 6 metres respecte l’eix del camí, tenint en compte que les 

branques no poden ocupar el vol d’aquesta zona de protecció. Els titulars de les finques estaran obligats 

a tallar aquestes branques, en cas contrari, després d’un requeriment previ de l’Ajuntament, serà aquest 

qui portarà a terme aquest treball, mitjançant execució subsidiària a càrrec dels titulars. 

 

5.1.4 Aspersors 

Els pals d’aspersió o similars propis del sistema de reg s’ubicaran a una distància mínima d’1,5 metres 

des de l’aresta del camí, per tota la tipologia de camins municipals, a excepció dels de la concentració 

parcel·laria, que es regiran amb el següent criteri: 

 

Camins, categoria Xrcp1: distància mínima de 6,00 m des de l’eix de camí 

Camins, categoria Xrcp2: distància mínima de 5,00 m des de l’eix de camí 

 

Els pals d’aspersió ubicats entre la distància mínima de l’aresta exterior del camí i 1,5 metres d’aquesta, 

hauran de ser extraïbles i disposar de la protecció corresponent, per tal d’impedir que l’aigua escampada 

arribi al camí o vial.  

 

5.2. L’article 182 del POUM, estableix, en funció de la categoria de xarxa viària una franja de servitud a 

banda i banda del camí, tal i com s’especifica a la taula següent: 

 

 Xrm Xrl Xrs Xrcp1 Xrcp2 

Franja de servitud 1,5 m 1,5 m 1,5 m 2,70 m 2,00 m 

 

La servitud queda afecta als serveis públics i utilitzable especialment per les següents finalitats: 

- Emmagatzematge temporal de materials i màquines de obres de conservació 

de vies. 
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- Dipòsit temporal de objectes i materials trobats a la via que no suposin perill per la 

circulació. 

- Estacionament temporal de 

vehicles i remolcs. 

- Canalitzar aigües 

de la carretera. 

- Aprofitar recursos geològics per ús 

exclusiu de la via. 

- Servir el pas de xarxes d’infraestructures i serveis tècnics. 

- Altres anàlogues que contribueixin al millor 

funcionament de la via. 

 

Si l’ocupació dels terrenys de servitud produeix danys i perjudicis motivats per la seva utilització seran 

indemnitzables per l’usuari d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 

5.3 S’estableix en concepte de reserva de domini públic, una franja que abasta 1 m mesurats en línia 

recta i perpendicular des de l’aresta exterior del camí.  

Queden expressament prohibits els següents usos en la zona de domini públic: 

- Col·locar, instal·lar, dipositar o construir elements que obstaculitzin o impedeixin el pas. 

- Acumular materials 

- Estacionar vehicles o maquinària 

- Fer instal·lacions i obres, llevat d’autoritzacions expresses de l’Ajuntament. 

- Llaurar les cunetes i/o plataformes de pas 

- Realitzar maniobres de vehicles i maquinària en aquesta zona del camí, amb motiu de la realització de 

tasques agrícoles en els camps. 

- Deixar o arrossegar qualsevol material o maquinària 

- Llençar pedres, runes d’obra i restes agrícoles a camins, cunetes o sèquies, així com tota mena de 

brossa i escombreries. 

- Tirar terra i tapar les cunetes dels camins. 

- Efectuar crema de restes de materials agrícoles o altres elements que puguin malmetre el camí. 

- Qualsevol altra activitat contrària al que disposa aquesta ordenança. 

 

5.4. Les obres que afectin el ferm del camí, com poden ser la instal·lació de canonades, encreuaments 

soterranis o qualsevol altra instal·lació, sempre que foren autoritzables de conformitat amb la 

normativa urbanística vigent, hauran de complir amb les condicions de la llicència prèviament 

atorgada. 

 

Com a norma general, els encreuaments dels camins es faran sempre en sentit perpendicular a la seva 

directriu. La fondària mínima serà d’1 m i hauran de col·locar-se dins d’un contra tub de formigó o 

qualsevol altre que sigui eficient, sempre previ aprovació municipal. En el cas de canonades, haurà de 

protegir-se l’element soterrat amb formigó col·locat en tot el seu voltant, almenys en l’espai per on 

transcorre per sota del camí.  

Això no obstant, quan les característiques de les instal·lacions projectades ho requereixin es podran 

proposar condicions alterantives d’execució, les quals hauran d’esser informades prèviament pels 

serveis tècnics municipals. 

Mentre durin les obres, s’haurà de senyalitzar l’encreuament i/o l’àmbit d’actuació protegint la 

circulació amb una xapa de ferro de resistència suficient per al bon servei, damunt del lloc de pas. 

S’haurà de deixar el lloc en les mateixes condicions en què estava i s’executaran de manera que 

produeixin el mínim de molèsties als usuaris del camí. 
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Per a l’inici de les obres, i vistiplau final de les mateixes, s’haurà d’ avisar a l’Ajuntament, que 

indicarà, segons les instruccions municipals, els llocs més adients de creuament, així com les mesures 

adients per a la perfecció de les obres. 

 
Es condició prèvia a tot l’anterior que presti fiança de 300 euros per a garantir el perfecte acabament 

de les obres, que hauran de ser abonades a l’Ajuntament. 

 
Els desperfectes o danys causats pels filtratges de la xarxa d’aigua, o per reparacions de la 

mateixa als camins afectats aniran a càrrec del sol·licitant de la llicència, i subsidiàriament a càrrec de 

la Comunitat de Regants, Associacions, particulars propietaris, o concessionaris de la canonada. 

 

 

CAPÍTOL 2. RÈGIM 

D’ÚS DELS CAMINS  

 

Article 6. Ús de caràcter 

general 

 

1. Els camins municipals d’Alguaire es cataloguen com béns titularitat de l’Ajuntament afectes a 

l’ús públic, sens perjudici de les demés vies objecte de la present ordenança d’acord amb l’article 

1. 

 

2. Tothom pot fer ús dels camins en els termes previstos a la present 

ordenança. 

 

3. Queda prohibida qualsevol activitat en els camins municipals contrària a la present ordenança, i/o 

que suposi un ús privatiu o aprofitament particular, i en especial: 

a) Estacionar vehicles o maquinària.  

b) Fer-hi acumulació de materials 

c) Executar-hi obres i/o instal·lacions 

 
Article 7. Condicions per al trànsit pels camins 

 

1. La finalitat principal dels camins és la d’accedir al conreu de les finques rústiques del terme, 

mitjançant maquinària agrícola, la comunicació Inter municipal i entre els nuclis de població i les 

residencies disseminades de les partides del terme municipal. 

 

2. Només es permesa la circulació dels vehicles amb rodes pneumàtiques, i queda completament 

prohibida la circulació de vehicles o maquinària amb rodes de ferro, tipus “oruga”, o de 

qualsevol altra classe que puguin causar danys als camins. 

 

3. Es prohibeix la circulació de vehicles de gran tonatge, i en especial els tràilers pels camins 

municipals, a excepció d’aquells que guardin una relació directa amb l’activitat agropecuària, 

tal com el transport de bestiar, de fruita, dejeccions o àrids extrets del municipi; empreses amb 

activitats econòmiques donades d’alta al municipi; i també aquells que serveixin a l’explotació de 

recursos naturals ubicats dins el terme municipal d’Alguaire. 

 

Article 8. Obligacions dels 

usuaris 

 

1. El trànsit pels camins municipals es farà respectant en tot moment les normes de circulació i de 

seguretat vial.  
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2. No es permet circular pels camins amb vehicles admesos en l’anterior article que per les seves 

característiques o càrrega afectin el ferm del camí, llevat d’autorització administrativa. La 

circulació de vehicles amb un pes superior al màxim autoritzat es considerarà càrrega especial i 

s’haurà de sol·licitar autorització  municipal  per  transitar  pels  camins.  L’autorització  podrà  

exigir  la  reparació  dels  danys ocasionats, així com el requeriment de la prestació de garantia 

econòmica suficient per a la reposició dels danys que es puguin causar. 

 

3. Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l’Ajuntament tots els danys i desperfectes que 

produeixen als camins, i al pagament de l’import de la reparació que, en cas d’execució subsidiària, 

realitzarà l’Ajuntament, el qual practicarà una liquidació que es podrà fer efectiva d’acord amb el 

procediment previst en les normes reguladores del procediment de recaptació en via executiva. 

 

4. En cas de transports extraordinaris atenent el número de viatges, camions, les seves 

característiques, pels mateixos vials i en ocasió d’una mateixa comesa, es dipositarà una fiança 

proporcional a la dimensió de l’ús del camí quina es considerarà atenent els mateixos criteris. 

 

 

CAPÍTOL 3. 

PROTECCIÓ DELS 

CAMINS  

 

Article 9. Cura amb 

l’aigua de reg 

 

1. Els titulars o usuaris de les finques que confronten amb els camins municipals han d’impedir que 

l’aigua procedent del reg contacti amb el camí. La inobservança d’aquesta obligació comportarà 

les sancions establertes, segons es consideri aquesta infracció com a lleu, greu o molt greu, i el 

pagament i reparació dels danys ocasionats. 

 
2. Així mateix, els titulars o usuaris de les finques han d’evitar els excessos de reg que causin 

filtracions d’aigua als camins o vials. 

 
3. Els titulars i usuaris de les sèquies, pous i braçals de reg tenen l’obligació de mantenir-los en 

perfecte estat de conservació i neteja per tal que l’aigua de reg no pugui vessar i entollar els 

camins. 

 

4. Les canyes de les instal·lacions de reg per aspersió s’ubicaran a la distància establerta a l’article 5, i 

disposaran d’una xapa protectora d’una amplada suficient per tal que no afecti al camí.  

 

 Es  requisit  necessari  previ  a  la  instal·lació  dels  aspersors  la  tramitació  de  la  corresponent  

llicència urbanística d’instal·lacions. 

 

5. Els titulars o usuaris de desaigües han de mantenir-los en bon estat 

de neteja.  

 

6. La inobservança d’aquestes obligacions comporta, a banda de les sancions que s’escaiguin, la 

reparació dels danys ocasionats i, en cas d’execució subsidiària, el pagament de la liquidació que 

practiqui l’ajuntament. 
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Article 10. Línies aèries o soterrades i conduccions  
 

Seguint les condicions de l’article 197 del POUM, el traçat de les línies elèctriques, oleoductes, 

gaseoductes, línies telefòniques, etc. es canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les existents, 

preveien corredors al llarg de les infraestructures de comunicació, preferentment en la zona de 

servitud, i soterrades. 

En el cas que sigui necessari que, aquestes línies creuin algun camí s’haurà de deixar un gàlib 

suficient amb la finalitat de no afectar la seguretat vial dels usuaris dels camins. 

Qualsevol actuació en el traçat  de línies o conduccions restarà sotmesa a llicència municipal i al 

tràmit pertinent marcat pel planejament i/o legislació vigent. 

 

CAPÍTOL 4. MURS I 

MOVIMENTS DE TERRA  

 

Article 11. Murs 

 

Els  propietaris  o  usuaris  dels  terrenys  han  de  garantir  el  bon  estat  de  manteniment  dels  

murs  de sosteniment de desmunt i terraplens, per tal de no afectar el ferm del camí i base d’aquest. En 

cas de modificació o creació d’aquests, han de presentar una inclinació màxima de 45 graus, i, han de 

disposar de la corresponent autorització i/o llicència municipal. 

 

Article 12. Moviment de terres 

 

Qualssevol acte que promogui o executi un moviment de terres susceptible de perjudicar el camí o via 

o llur elements, requerirà prèviament de l’atorgament d’una llicència municipal. Aquestes 

actuacions no podran perjudicar en cap cas els dits elements, com ara el ferm del vial, ni tampoc 

incidir en els factors que poden perjudicar-los, tal com el curs de les aigües ni la inclinació dels 

talussos, sobretot en el sentit de l’article anterior. 

 
En cap cas es permet que els costers tinguin la pendent directa respecte el camí o via, excepte 

que es construeixi qualssevol element permès en Dret, com ara una cuneta, per evitar el traspàs 

d’aigües cap al camí, els elements propis i annexos afectes a un servei. 

 

El particular que faci moviments de terres haurà de construir al seu càrrec les cunetes i marges 

necessaris per conduir l’aigua de pluja cap a una llera pública. 

 

 

CAPÍTOL 5. FIGURA DEL GUARDA RURAL I/O SERVEI MUNICIPAL  

 

 Article 13. Competències del guarda rural i/o Servei Municipal 

 

Sens perjudici de llur funcions en altres àmbits, el guarda rural i/o Servei Municipal ha de vetllar pel 

compliment de la present i demés normativa d’aplicació garantint la protecció i conservació dels 

camins municipals i els serveis públics i zones de protecció annexes. 

 
La seva acció és la de control e inspecció de l’activitat susceptible de contravenir la present i demés 

normativa dirigida en el sentit de l’apartat anterior. 
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També, dins les directius marcades per l’equip de govern, el Ple o la normativa vigent, ha de donar les 

indicacions en el sentit de l’article 5 apartat 4. 

 
L’obstaculització d’aquesta acció de control e inspecció del compliment de la normativa 

relacionada amb l’objecte descrit a l’article 1, mitjançant qualsevol tipus d’acció u omissió que 

dificulti l’exercici de les funcions del guarda rural i/o servei municipal serà castigat d’acord amb el 

règim sancionador previst a la present. No obstant, si es tracta simplement d’una inobservació de les 

indicacions del guarda en el sentit de l’article 5 apartat 4, sense ser constitutiu d’infracció, tal fet es 

tindrà en compte únicament als efectes de la graduació de l’import de la sanció. 

 
Els fets que constati el guarda rural i/o servei municipal en l’exercici de les seves funcions tenen valor 

probatori d’acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú. 

 

 

CAPÍTOL 6. INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Article 14. Règim 

disciplinari 

 

1. Seran subjectes actius de les següents infraccions tipificades, aquells que directa o indirectament, 

causin danys i perjudicis als camins per qualssevol acció u omissió, fins i tot a títol de falta de 

diligència, o qualssevol que hi desenvolupi l’acció o doni lloc a la omissió descrita com a infracció, 

com ara propietaris o usuaris de les finques confrontants, contractats dels anteriors, subcontractats, o 

qualssevol usuari/ària. 

 
Tota persona promotora d’activitat quina sigui que comporti un ús del camí extraordinari, serà 

responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar al ferm dels camins, especialment si utilitzen 

pel trasllat de terres i runes camions de gran tonatge. 

 
2. Les responsabilitats derivades dels danys causats als camins, o a qualsevol dels seus elements, es 

reclamaran i regularan pels principis generals del dret administratiu, amb audiència a l’interessat, i en 

el seu cas, del Codi Penal, en aquests cas es suspendria el procediment administratiu fins que 

l’esmentada jurisdicció s’hagi pronunciat. A banda de la responsabilitat administrativa, s’actuarà per 

depurar la responsabilitat civil dels danys i perjudicis causats. 

 

3. En els casos que sigui d’urgència la reparació del dany per al normal ús i servei del camí, i sempre 

que sigui aconsellable per les seves característiques, els serveis municipals procediran a la seva 

immediata reparació i es liquidarà l’import detallat de les despeses ocasionades al causant del dany. 

 
Si no fos urgent la reparació del dany, es requerirà a l’interessat perquè el repari en un termini no 

superior a un mes i en amb les condicions establertes per l’Ajuntament, en tot cas s’haurà de deixar el 

camí en les mateixes condicions en que es trobava en produir-se el dany, cas de no fer-ho es procedirà 

com en el cas anterior, amb actuació subsidiària per part de l’Ajuntament amb costos a càrrec del 

responsable dels danys i perjudicis. 

 
4. En cas de concórrer dos o més supòsits que descriguin una conducta com a infracció, s’aplicarà 

aquella que més específicament la descrigui. 

 
Article 15. Infraccions 

 

1. Les infraccions a la present ordenança es classificaran com a lleus, greus o molt greus, amb la 

pertinent valoració tècnica municipal de l’Ajuntament d’Alguaire. 
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2. S’estableixen els següents supòsits d’infracció: 

 

a) Desobeir les indicacions del guarda i/o serveis municipals, faltar-li al respecte i a la consideració 

deguda en l’exercici legítim de les seves funcions, excepte que l’anterior sigui constitutiu de falta o 

delicte previstos al codi penal contra els agents de l’autoritat, dins la interpretació extensiva a altres 

agents amb comeses públiques que fa la jurisprudència. 

 
b) Realitzar obres, tanques d’obra o vegetal, instal·lacions o actuacions, o plantacions, fixació de 

canyes d’aspersors pel reg, pals o altres elements que compren el sistema de plantació dins les zones 

definides a l’article 5, quan es prohibeixi. 

 
c) Realitzar un soterrament creuant el camí o vial sense adoptar les mesures de construcció, de 

prevenció en seguretat i de finalització pel que fa a la restitució de l’estat previ del lloc, recollides a 

l’article 5. 

 
d) Sostreure, deteriorar, alterar o modificar qualsevol element del camí directament relacionat amb 

l’ordenació, orientació i seguretat de la circulació, tals com senyals, fites, murs de contenció, etc. 

 
e) Destruir, deteriorar, alterar, modificar o embrutar intencionadament o per negligència, de forma 

directa o indirecta, qualsevol obra o instal·lació del camí o dels elements funcionals del mateix, com 

ara el ferm. 

 
f) Danyar el camí circulant amb càrregues que excedeixin dels límits 

autoritzats. 

 
g) Usar el camí com a entera, de forma continuada per realitzar-hi maniobres amb el tractor en les 

tasques agrícoles, o altra màquina similar en qualssevol activitat que no sigui la pròpia d’ús del camí. 

 
h) Embrutar el camí amb roderes de fang i fem quan es desenvolupen tasques d’aplicació de 

dejeccions ramaderes. 

 
i) Haver instal·lat línies aèries de conducció elèctrica, telefònica o altres i/o conduccions soterrànies de 

qualssevol mena, o accés al camí o vial sense disposar d’autorització municipal. 

 
j) Permetre d’una forma intencionada o per negligència, que l’aigua del reg discorri pel camí així com 

desembocar-hi canonades i drenatges 

 
k) No prestar la fiança establerta en 

l’article 5.4. 

 

l) Fer un ús privatiu del camí o via, com estacionar vehicles o maquinària, fer-hi acumulació de 

materials o executar-hi obres. 

 
m) Circular amb vehicles sense roda pneumàtica o amb pes superior del que suporta 

el camí  

 

n) No haver comunicat a l’Ajuntament tots els danys i perjudicis causats als camins o 

vies. 

 

o) No mantenir els desaigües i similars en funció, en un bon estat 

de neteja.  
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p) Les conductes contràries a allò disposat a l’article 11 i 12. 

 

q) Les conductes que contravinguin les disposicions d’aquesta 

ordenança. 

 
 

Article 16. Sancions 

 

1. A les infraccions s’hi imposarà una multa de: 

- Infraccions lleus. Es sancionaran amb multa de 100 a 750 euros 

- Infracció greu. Es sancionaran amb multa de 751 a 1.500 euros 

- Infracció molt greu. Es sancionaran amb multa de 1.501 a 3.000 euros. 

 

En cas de reiteració en una segona ocasió d’una infracció greu o lleu dins el termini d’un any a 

comptar des de l’endemà del fet que deriva en resolució sancionadora, s’imposarà una multa pel 

doble de l’import que resulti de l’aplicació del contingut de l’apartat 1. En cas de reiteració d’una 

tercera ocasió o més, s’imposarà una multa del triple de l’import que resulti de l’aplicació del mateix 

apartat. 

 
2 .  Per determinar la graduació de les sancions dins els límits de l’apartat anterior s’han de tenir en 

compte els  següents  criteris:   

- Existència  d’intencionalitat 

- La  naturalesa  dels  danys  o  perjudicis  causats 

- La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa, quan això s’hagi declarat per resolució administrativa ferma 

- No haver obeït les indicacions del guarda rural i/o servei municipal en el sentit de l’article 5 

apartat 4. 

 

3. En cas de persistir una actuació que vulneri la present ordenança, sens perjudici de la imposició 

sancionadora que s’escaigui es podrà dictar una ordre de manament per fer-la cessar d’acord amb la 

normativa administrativa general. 

4 .  La imposició de sancions anteriors ho és salvant l’aplicació dels règims sancionadors recollits en 

altres normes d’aplicació preferent. Fins i tot es podran imposar ambdues sancions o més 

concurrents, excepte que coincideixin els subjectes, el fonament i el fet. 

 
Article 17. Procediment general i procediment sancionador 

 

Tots els actes en execució de les disposicions d’aquesta Ordenança tindran la consideració 

d’administratius i es duran a terme d’acord amb el previst en les normes de procediment administratiu. 

 

 

Disposició addicional primera 

Aquelles disposicions de la present que fan una reemissió a altres normes, en cas que aquestes siguin 

substituïdes, s’entendrà llavors es refereixen a les noves. 

 
 

Disposició addicional segona 

Les obres executades, prèvia l’aprovació de l’ordenança i que no disposin de la corresponent llicència 

i/o autorització municipal, s’hauran d’adaptar als criteris de la present. 
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Disposició final 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i 

estarà en vigor mentre no es procedeixi a la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 


