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AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA

Edicte d’aprovació definitiva d’ordenança municipal d’ús i conservació de camins rurals

En compliment del que disposen els article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i 178 del Decret legislatiu, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament de Puigverd de Lleida, en sessió extraordinària de
Ple de data 22 de febrer de 2018, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal d’ús i conservació de camins
rurals, alhora que es va derogar el Reglament de camins veïnals d’aquest municipi.

L’esmentat acord ha estat exposat a informació pública durant el termini de 30 dies, mitjançant publicació al
BOP núm. 49 de data 9 de març de 2018, al DOGC núm. 7603, de 20 d’abril de 2018, al tauler d’anuncis, al
punt Diari de data 16 d’abril de 2018, a l’efecte de poder-hi formular les reclamacions o al·legacions que es
consideressin oportunes. No havent-se’n presentat cap, l’acord inicial esdevé definitiu.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Puigverd de Lleida, 7 de juny de 2018
L’alcalde, Josep J. Solsona Batlle

Ordenança municipal d’ús i conservació de camins rurals

1. Àmbit d’aplicació i objecte
La present ordenança serà aplicable als camins rurals d’acord amb allò que s’estableix a l’article 27 de les
normes subsidiàries vigents. Resten excloses de manera explícita la resta d’aquestes vies, la titularitat de
les quals correspon a altres administracions.

És objecte de la present  ordenança regular  i  garantir  la  funcionalitat  dels  camins d’ús  públic,  així  com
l’exercici de les potestats administratives de defensa i conservació d’aquests.

2. 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 el cas de que
n’hi hagi.

3. Competències de l’Ajuntament
Són competència de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida les funcions de conservació, manteniment, gestió i
millora dels camins de la seva titularitat, donada la seva condició de béns d’ús públic local.

4. Regulació del trànsit
El  trànsit  pels  camins  municipals  s’ha  de fer  respectant  en  tot  moment  les  normes  de  circulació  i  de
seguretat vial.

No es permetrà la circulació de vehicles que no vagin dotats de rodes pneumàtiques.
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A partir  de 30.000 Kg. de pes màxim autoritzat,  es considerarà càrrega especial  i  s’haurà de sol·licitar
autorització municipal per transitar pels camins, amb l’excepció dels vehicles que guardin una relació directa
amb l’activitat agropecuària, tal com el transport de bestiar, de fruita o dejeccions ramaderes.

Aquesta autorització podrà exigir la prestació de garantia econòmica suficient per a la reparació dels danys
que es puguin causar.

En cas de transports extraordinaris atenent el número de viatges, camions i vials afectats, en ocasió d’una
mateixa comesa o activitat, s’haurà de demanar l’autorització municipal abans esmentada.

5. Protecció dels camins
5.1. Reg de finques.
Els titulars de les finques que limitin amb els camins municipals estan obligats a impedir  que arribi  als
camins l’aigua procedent del reg de la finca. 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.

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.

Els aspersors confrontats al camí disposaran de pantalla protectora i de tots els mitjans necessaris que no
facin possible que es pugui vessar l’aigua de reg al camí.

La col·locació d’aspersors i qualsevol altra instal·lació de reg està sotmesa a la prèvia obtenció de llicència
urbanística.

5.2. Moviments de terres.
Els moviments de terres a realitzar a les finques confrontants als camins, es faran d’acord amb allò que es
determina a l’article 27 de les NNSS vigents.

- Moviments de terres: respectaran un talús mínim en desmunt o terraplè de 1/1,5 des de l’aresta exterior del
camí i restauraran els elements de drenatge preexistents.

5.3. Instal·lacions.
Les  obres  que  afectin  al  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 de contra tubs de formigó.

Això  no  obstant,  quan  les  característiques  de  les  instal·lacions  projectades  ho  requereixin  es  podran
proposar condicions alternatives d’execució, les quals hauran d’esser informades prèviament pels serveis
tècnics municipals.

No es permet el pas sota la calçada del camí d’instal·lacions privades que no siguin perpendiculars a la seva
directriu.

El sol·licitant es farà responsable dels danys que, com a conseqüència de les obres, es puguin produir al
camí i/o a tercers o en cas d’avaries o mal funcionament de les instal·lacions autoritzades.
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5.4 Distàncies d’edificacions, tanques i altres.
Pel correcte funcionament de les vies rurals, les distàncies mínimes que deuran de mantenir-se des de la
vora del camí fins l’edificació o plantació més propera, seran les següents d’acord als articles 27 i 28 de les
NNSS vigents i a altres paràmetres:

Edificacions 10 m de l’eix del camí
Plantacions en vas 4 m aresta exterior del camí
Plantacions en palmeta 2,5 m aresta exterior del camí
Tanques calades 2 m aresta exterior del camí
Instal·lacions aèries 4 m de l’eix del camí
Aspersors 4 m de l’eix del camí

5.5 Plantacions d’arbres.
Les branques dels arbres no podran ocupar el vol del domini públic del camí. 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 aquests treballs, mitjançant execució subsidiària a càrrec dels titulars.

5.6 Línies aèries.
En cas que aquestes línies creuin el camí s’haurà de deixar un gàlib suficient amb la finalitat de no afectar la
seguretat vial dels usuaris dels camins.

5.7 Limitacions o prohibicions.
1.  Resta  totalment  prohibida  qualsevol  activitat  en  els  camins  municipals  que  suposi  un  ús  privatiu  o
aprofitament particular. Es ús privatiu d’un camí aquell que consisteix en l’ocupació física d’una porció del
domini públic, perdurable o no en el temps, amb exclusió de la resta d’interessats i que té com a finalitat
última la utilitat privada de l’usuari.

Únicament es permet el pas d’instal·lacions autoritzables que quan siguin soterrades s’executaran de forma
perpendicular a la directriu del camí en cada punt, sempre que passin a una fondària d’un metre , respecte a
la  cota  de la  calçada,  en  les  condicions  que  es  puguin  fixar  en  cada  cas  a  la  corresponent  llicència
urbanística i estiguin degudament justificades pel particular, sense perjudici del que disposa l’apartat tercer
de l’article 5.3.

2. Resta prohibida qualsevol activitat que suposi un dany per al camí o per a la seguretat dels seus usuaris, i
molt  especialment les competicions, curses o altres modalitats de conducció extrema sense autorització
expressa de l’Ajuntament i amb la garantia econòmica suficient per a la reposició dels danys que es puguin
causar. Caldrà obtenir també totes les autoritzacions dels organismes competents en la matèria i aportar
una assegurança de responsabilitat civil.

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

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

b. Acumular materials.

c. Estacionar vehicles o maquinària.

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

e. Llaurar les cunetes i/o plataformes de pas.
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f. Realitzar maniobres amb vehicles i maquinària en aquesta zona del camí, amb motiu de la realització de
tasques agrícoles en els camps.

g. Deixar o arrossegar qualsevol material o maquinària.

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

i. Tirar terra i tapar les cunetes dels camins.

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

k. Qualsevol altra activitat contrària al que disposa aquesta ordenança.

6. Responsabilitat per danys
El que per qualsevol causa produeixi danys als camins, està obligat a fer-se càrrec del cost de les obres de
reparació.

Aquesta responsabilitat es configura com una responsabilitat objectiva, amb independència de l’existència
de culpa o negligència.

La  responsabilitat  per  danys  és  independent  i  compatible  amb  la  imposició  de  sancions  per  infracció
d’ordenances.

Els  usuaris  dels  camins  estan  obligats  a  comunicar  a  l’Ajuntament  tots  els  danys  i  desperfectes  que
produeixin als camins, així com al pagament de l’import de la reparació dels mateixos.

En els casos que sigui d’urgència la reparació del dany per al normal ús i servei del camí, l’Ajuntament
procedirà a la seva immediata reparació i es liquidarà l’import 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
quinze dies i en les condicions establertes per l’Ajuntament . En tot cas s’haurà de deixar el camí en el
mateix estat 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 i costos a càrrec del responsable dels danys i perjudicis.

7. Infraccions
Les infraccions a la present ordenança es classificaran com a lleus, greus o molt greus, amb la pertinent
valoració tècnica dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament de Puigverd de Lleida.

7.1 Són infraccions lleus:
- Qualsevol infracció de la present ordenança que no s’hagi classificat com a greu o molt greu.

7.2 Són infraccions greus.
- L’execució d’actuacions sense la obtenció prèvia de la preceptiva autorització o no complint les condicions
establertes en aquesta.

-  Permetre,  de  forma  intencionada  o  per  negligència,  que  l’aigua  de  reg  discorri  pel  camí,  així  com
desembocar-hi canonades i drenatges.

- Danyar el camí com a conseqüència de la circulació amb càrregues que excedeixin dels límits autoritzats.
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- Destruir, deteriorar, alterar o embrutar intencionadament o per negligència, qualsevol obra o instal·lació del
camí, com ara el ferm.

7.3 Són infraccions molt greus.
- Qualsevol de les anteriorment esmentades quan suposin un deteriorament greu i rellevant dels camins o
impedeixin el seu ús per part d’altres persones amb dret a utilitzar-los.

- No haver executat les ordres de l’administració municipal de rectificar obres o instal·lacions incorrectes
dins del termini concedit a tal efecte.

8. Sancions
- Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de fins a 100 euros.

- Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 101 euros a 500 euros.

- Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 501 euros fins a 2.500 euros. En cas de reiteració
en una segona infracció dins el termini d’un any a comptar des de l’endemà del fet que deriva en resolució
sancionadora, s’imposarà una multa del doble de la sanció establerta per infracció molt greu.

Per determinar la graduació de les sancions dins els límits dels apartats anteriors es tindran en compte els
següents criteris:

A) La existència d’intencionalitat.

B) La naturalesa dels danys o perjudicis causats.

C) La reincidència per  comissió d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan això s’hagi declarat  per
resolució administrativa ferma.

Juntament amb aquestes sancions s’exigirà la indemnització de danys i perjudicis causats en els béns i
drets de titularitat municipal, disposant l’Ajuntament de la potestat d’execució subsidiària a costa de l’obligat.

- Un cop fixada la quantitat per la infracció lleu, greu o molt greu, en el cas que en un termini igual o inferior
a quinze dies s’hagin realitzat les reparacions als danys causats, es podrà aplicar un descompte de fins al
80% de la sanció.

- En el primer cas que un veí/ïna incompleixi aquesta ordenança rebrà una advertència. En el segon cas,
s’aplicarà el règim sancionador.

- Es donarà trasllat a la Col·lectivitat de Regants 17-18 / Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
dels  expedients  que  s’hagin  formulat  per  la  mala  gestió  de  l’ús  de  l’aigua,  a  efectes  que  en  tinguin
coneixement.

9. Entrada en vigor
La  present  ordenança  entrarà  en  vigor  l’endemà de la  seva  publicació  íntegra  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província i hagi transcorregut el termini que estableixen els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases del règim local, i restarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.

Disposicions transitòries
1. El que disposa la present ordenança s’aplicarà a obres i instal·lacions de nova execució i de reposició un
cop aquesta ordenança hagi entrat en vigor.
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2. Aquesta ordenança respecta la situació actual de les obres, instal·lacions i plantacions ja existents, així
com el seu manteniment, però en el cas de plantacions els seus propietaris hauran de tallar les branques
que volin sobre la zona de domini públic.
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