
 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL D’US I CONSERVACIÓ DE CAMINS RURALS 

 

 

 

1.- Àmbit d’aplicació. 

 

    La present ordenança serà aplicable a totes les vies públiques del terme municipal, 

excloses les sotmeses a la legislació de carreteres i els carrers integrats dintre de la 

xarxa urbana. 

 

    Es consideraran camins públics municipals tots els terrenys que constin al Cadastre 

de bens immobles rústics amb l’ús de via de comunicació de domini públic, agrari 

improductiu o qualsevol altre similar, (referència cadastral 9000), sempre que en 

aquests darrers supòsits es destini de manera efectiva al trànsit i doni accés, com a 

mínim a dues finques diferents. 

 

 

2.- Classificació dels camins municipals. 

 

    D’acord amb el que disposa l’art. 60 de la normativa del Pla d’ordenació urbanística 

municipal d’Almenar, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Lleida en sessió de 21 de desembre de 2012, sobre el sistema viari, ( Clau V ), els 

caminis municipals es classifiquen en: 

 

a) Xarxa viària bàsica (clau V1): Compren tots els camins principals inclosos a la 

relació no exhaustiva de l’art. 62 del POUM i aquells que en el futur si hi 

incorporin per acord del Ple. 

 

b) Xarxa complementària, (clau V3), La resta, que tindran la consideració de 

camins secundaris. 

 

 

3.- Delimitació dels camins a efectes de la seva administració i defensa: 

 

 

    S’estableixen les següents zones en la superfície dels camins i les seves 

immediacions:  

 

Zona de domini públic: En els camins principals serà la superfície que consta per a 

cada camí en la relació de l’art. 62 del POUM En els secundaris serà la superfície 

efectivament destinada al trànsit. 

 



    La qualificació com a zona de domini públic no afecta a les titularitats actualment 

existents, si be implica la declaració genèrica d’utilitat pública a efectes d’expropiació 

forçosa que haurà de ser reconeguda en cada cas concret per la Corporació.   

 

Línia de protecció: Destinada a assegurar la seva funcionalitat, visibilitat i seguretat. 

Dintre d’aquesta línia es prohibeix tota mena d’obres, instal·lacions i plantacions. No es 

consideraran instal·lacions, a efectes d’aquesta prohibició, les canyes fixes d’aspersors, 

que s’ubicaran respectant la distància de cinquanta centímetres prevista a l’art. 4. 

 

    La línia de protecció es fixa a cada banda de la calçada, per una franja de 6,00 metres 

en els camins principals i 4,50 metres en els secundaris amidats des de l’eix.  

 

Línia d’edificació: Les edificacions es situaran a un mínim de tres metres de la línia de 

protecció. 

 

 

4.- Regulació del trànsit. 

 

    Serà aplicable al trànsit per camins públics la normativa general de circulació amb 

vehicles de motor. En especial s’hauran de respectar les limitacions imposades per la 

normativa de la Generalitat a l’accés motoritzat al medi rural. 

 

    No es permetrà la circulació amb vehicles que no vagin dotats de rodes 

pneumàtiques.   

 

 

5.- Instal·lacions de rec. 

 

    Les canyes dels aspersors es col·locaran a una distància mínima de cinquanta 

centímetres del límit de la superfície conreada de la finca. 

 

    Els hidrants i casetes de rec es col·locaran a una distància mínima de tres metres . Els 

hidrants hauran d’estar protegits. 

 

    Els aspersors confrontants al camí disposaran  de pantalla protectora i de taps tipus 

ROAD GUARD de manera que no puguin regar el camí. 

 

    La col·locació d’aspersors i qualsevol altra instal·lació de rec esta sotmesa a la prèvia 

obtenció de llicència urbanística. Aquesta llicència no estarà subjecta a l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres ni a la Taxa municipal per expedició de llicències. 

 

    Quan els serveis municipals coneguin l’existència d’una instal·lació realitzada 

infringint el que disposa el present article, es concedirà un termini d’una setmana al 

titular de la instal·lació per a que procedeixi a ajustar-la al que preveu l’ordenança. Cas 

de no fer-ho ell, s’executarà subsidiàriament. 

 

 

 

 

 



6.- Creuaments soterranis 

 

    Per ocupar el subsòl del camí amb canonades o qualsevol instal·lació, caldrà dipositar 

una fiança de tres-cents euros al moment de demanar la llicència i sempre abans de 

l’inici de les obres. 

 

    Les obres que afectin al ferm del camí i a la zona de protecció es faran sempre 

complint ales condicions de la llicència. El sol·licitant es farà responsable dels danys 

que com a conseqüència de les obres es puguin produir a tercers. 

 

    El titular de una instal·lació es farà responsable dels danys que aquest pugui 

ocasionar al camí o a tercers en els casos d’avaries o funcionament anormal. 

 

 

7.- Plantació d’arbres i setos 

 

        Els arbres i els setos es plantaran a una distància mínima de dos metres de la línia 

de protecció del camí. Les seves branques no podran ocupar el vol del domini públic del 

camí. 

 

    Els propietaris hauran de tallar les branques que volin sobre el domini públic del 

camí. Sempre que els serveis municipals observin la infracció d’aquest precepte ho 

notificaran a l’interessat per escrit i amb acusament de rebut concedint-li un termini de 

quinze dies per complir l’obligació. Cas de no fer-ho, es promourà l’execució 

subsidiària de la mesura. 

 

    L’autorització de  tala d’arbres podrà denegar-se quan pugui afectar l’estabilitat dels 

talussos o afectar negativament de qualsevol altra manera al camí. 

 

 

8.- Línies aèries. 

 

    Els suports de les línies aèries d’alta tensió no s’autoritzaran davant de la línia 

d’edificació i sempre complint la seva normativa especifica. 

 

    Els suports de les línies de baixa tensió i telefòniques s’autoritzaran davant de la línia 

d’edificació si es impossible situar-los fora. 

 

    El gàlib serà suficient per evitar accidents als usuaris del camins i s’exigirà el 

compliment de la normativa sectorial corresponent. 

 

 

9.- Murs i moviment de terres. 

 

    Els murs de sosteniments de desmunts i terraplens es faran de manera que no afectin 

al domini públic del camí. 

 

    Els talussos hauran de tenir una inclinació màxima de quaranta cinc graus. 

 

 



10.- Responsabilitats per danys. 

 

 

    El que per qualsevol causa produeixi danys als camins, esta obligat a fer-se càrrec del 

cost de les obres de reparació. 

 

    Aquesta responsabilitat es configura com a una responsabilitat objectiva, independent 

de l’existència de culpa o negligència. 

 

    La responsabilitat per danys es independent i compatible amb la imposició de 

sancions per infracció d’ordenances. 

 

 

11.- Infraccions i sancions. 

 

 

    Es regiran per la seva pròpia normativa les infraccions i sancions de naturalesa 

urbanística i les referents a la circulació de vehicles de motor. 

 

    Les infraccions a la present ordenança es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

 

    Son infraccions lleus: 

 

a) L’execució de qualsevol instal·lació o obra que afecti al camí sense haver 

demanat i obtingut la corresponent llicència municipal prèvia quan l’obra 

executada sigui correcta segons el que disposa l’ordenança. 

 

b) Qualsevol infracció de la present ordenança que no s’hagi classificat com a greu 

o molt greu. 

 

Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de 150 euros. 

 

 

    Son infraccions greus: 

 

a) L’execució d’obres o instal·lacions que infringeixin la present ordenança sense 

llicència prèvia o sense adaptar-se a les condicions imposades en la mateixa. 

b) Permetre, de forma intencionada o per negligència, que l’aigua de rec discorri pel 

camí, així com desembocar-hi canonades o drenatges. 

 

    Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 300 euros. 

 

    Son infraccions molt greus: 

 

    No haver executat les ordres de l’administració municipal de rectificar obres o 

instal·lacions incorrectes o de cessar en la pertorbació del domini públic viari dintre del 

termini concedit a l’efecte. 

 



    Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 600 euros. Cas de concedir-

se un segon termini per adequar les obres o instal·lacions incorrectes al que disposa 

l’ordenança amb un nou incompliment, la sanció serà de 1.200 euros. 

 

 

 

 

 

 

Disposicions transitòries 

 

 

1.- El que disposa la present ordenança s’aplicarà a obres i instal·lacions de nova 

execució un cop aquesta hagi entrat en vigor. 

 

2.- L’adequació dels aspersors de rec al que disposa l’art. 4 de la present ordenança 

s’efectuarà abans de l’inici de la campanya de rec del 2014. 

 

 

Almenar 5 de juny de 2013. 

L’Alcalde, Pasqual Izquierdo Torres 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

 

 

    Sempre que no consti la tolerància o consentiment del propietari, sigui expressa o 

tàcita, resta prohibit, a les finques rústiques, entrar-hi a recollir caragols, rames, troncs, 

hortalisses, verdures o fruites. 

L’incompliment d’aquesta norma constitueix infracció administrativa que es sancionarà 

amb una multa de fins a 150 euros. 

 

 

Almenar, 30 de juny de 2014 

L’Alcalde, Pasqual Izquierdo Torres 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



    


