AJUNTAMENT DE JUNEDA

ORDENANÇA REGULADORA DELS CAMINS
MUNICIPALS
TÍTOL I Disposicions generals
Article 1
Es objecte de la present ordenança la regulació de l'ús de l'exercici de les potestats administratives de la
defensa, de l'assegurament de l'adequada conservació i de la garantia de l'ús públic dels camins veïnals o rurals
dintre del terme municipal de Juneda.
S'entén per camí rural o veïnal les vies de titularitat municipal que faciliten la comunicació amb pobles, petits
nuclis urbans, amb finques rústiques, i que serveixen fonamentalment als fins propis de l'agricultura i la
ramaderia.
Article 2
Els camins veïnals i municipals són béns d'ús i domini públic de la corporació local de Juneda, i en
conseqüència són inalienables, indescriptibles e inembargables.
L'amplada mínima dels camins de nova creació, s'estableix en 5 metres, sempre que no existeixi un impediment
físic de difícil superació.
Si els camins existents actualment han d'estar subjectes a algun tipus de modificació, s'hauran d'ajustar a
l'amplada mínima abans indicada .
Els camins inclosa al PEIN, es regularan d'acord amb la seva normativa específica.
En el moment en què la Corporació disposi de l'inventari actualitzat dels camins municipals, s'incorporaran a la
present ordenança d'acord amb la seva classificació.
Article 3
Als efectes d'aquesta ordenança no tindran la consideració de camins veïnals o rurals:
1)

Les vies que composen la xarxa interior de comunicacions en el nucli urbà del municipi, és a dir, carrers i

altres vies municipals.
2)
3)

Les zones de serveis de les carreteres de l'Estat, de la Comunitat Autònoma o de la Diputació Provincial.
Els camins particulars.
TÍTOL II
Dels camins veïnals o rurals

Article 4. Zona de policia
La zona de policia dels camins municipals consistirà en dues franges de terrenys a ambdós costats d'aquests,
delimitades interiorment per la zona de domini públic definida en l'article 6 i exteriorment, per dues línies
paral·leles a les arestes exteriors de l'explanació a una distància de dos metres mesurada des de les esmentades
arestes.
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Article 5. Regulació de la zona de policia La zona de policia pel servei públic que es defineix en l'article
anterior, tindrà per finalitat el pas al servei de manteniment i arranjament de camins.
En la zona de policia es podrà sembrar i plantar lliurement tot tipus d'espècies vegetals, excepte les arbòries i
arbustives, sempre que no impedeixen el pas o dificultin les tasques de manteniment.
En tota la zona de policia sols podran realitzar-se, prèvia autorització de l'Ajuntament, les obres i usos que
siguin compatibles amb la seguretat vial i no comprometin la conservació de la zona de domini públic.
Resten expressament prohibides en la zona de policia:
a) Les alteracions del relleu natural del terreny
b) Les extraccions d'àrids
c) Les construccions de tota mena, ja sigui amb caràcter provisional o definitiu
d) Les plantacions d'arbres i arbusts
Qualsevol altra activitat que pugui afectar la visibilitat i la seguretat del trànsit o que pugui ser una causa de
degradació o deteriorament de la zona de domini públic.
Article 6. Zona de domini públic
Són de domini públic els terrenys ocupats pels camins municipals i els seus elements funcionals, fins a l'aresta
exterior.
L'aresta exterior del camí, és la intersecció del talús del desmunt, del terraplè o, en el seu cas, dels murs de
sosteniment confrontants amb el terreny natural.
En la zona de domini públic dels camins municipals sols podran realitzar-se obres i instal·lacions quan la
prestació d'un servei públic d'interès general o exigeixi, prèvia autorització de l'Ajuntament.
TÍTOL III
Règim d 'ús dels camins
Article 7
Tothom pot circular pels camins rurals respectant les disposicions d'aquesta ordenança.
Resta prohibit qualsevol activitat en els camins rurals que suposi un ús privatiu o aprofitament particular. Així
per exemple, no es permet als particulars: estacionar vehicles o maquinària; fer acumulació de materials;
qualsevol altra activitat contrària al que disposa la present ordenança, i així, com fer instal·lacions o obres.
L'Ajuntament podrà utilitzar o autoritzar la utilització de la zona de policia per a qualsevol de les finalitats
següents:
a) Estacionar temporalment vehicles o remolcs que no poden ser obligats a circular per avaria o qualsevol altra
raó
b) Autoritzar el pas soterrat de conduccions d'aigua, gas, electricitat o de qualsevol altre tipus
En aquests casos, l'Ajuntament ho notificarà prèviament al propietari de l'immoble afectat, i en el seu cas a
l'arrendatari, amb expressió de la superfície, plànol, finalitat a què es destina i de la persona o entitat
beneficiària de l'ocupació. En tot cas, serà indemnitzada l'ocupació de la zona de policia, i els danys i perjudicis
que es causin per la seva utilització, segons la legislació de l'expropiació forçosa.
Article 8. Línies aèries i conduccions
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Les línies aèries d'alta tensió, així com les de baixa, telefòniques i telegràfiques, de qualsevol mena, solament
s'autoritzaran a continuació de la línia d'edificació.
Les conduccions soterrades d'aigua, s'autoritzaran a la zona de policia.
Article 9. Distàncies mínimes
Sens perjudici del respecte a les limitacions i prohibicions establertes per a la zona de domini públic i per a la
zona de
policia, caldrà observar les següents distàncies mínimes respecte
l'aresta exterior del camí
Edificacions: 4 metres.
Embassaments: 5 metres.
Tancaments embassaments: 4 metres.
Pals i postes d'explotacions agràries: 3 metres.
Tanques metàl·liques amb visibilitat al camí: 2 metres.
Tanques tipus paret sense visibilitat: 4 metres.
Aspersors: 2 metres.
Plantacions arbòrees, arbust i arbre baix: 3 metres.
La instal·lació d'aspersors queda condicionada a què el seu funcionament no afecti a la zona de domini públic.

Article 10. Condicions per al trànsit pels camins
1. La finalitat principal dels camins és la d'accedir a les finques rústiques del terme municipal.
2. El trànsit pels camins municipals es farà respectant en tot moment les normes de circulació i de seguretat
vial. D'altra banda, s'estableix el límit de velocitat de 40 quilòmetres hora per a tota classe de vehicles.
A partir del pes màxim autoritzat de 25 t es considerarà càrrega especial i haurà de sol·licitar-se autorització
municipal, per transitar pels camins.
Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l'Ajuntament tots els danys i desperfectes que produeixin
als camins, i al pagament de l'import de la reparació o en el seu defecte la reparació.
Article 11. Construccions existents
Aquesta Ordenança respecta les construccions actualment existents en les zones de policia, però no és permès la
construcció, ni ampliació sense la corresponent autorització municipal.
Es podran autoritzar les obres de conservació i manteniment de les instal·lacions existents, sempre que no
afectin a la zona de domini públic.
Article 12. Aigua de reg
Els titulars de les finques que limiten amb els camins municipals estan obligats a impedir que, pel motiu que
sigui, arribi als camins l'aigua procedent del reg de la finca. La inobservança d'aquesta obligació comportarà les
sancions establertes en l'article 20 i al pagament de la reparació pels danys ocasionats als camins.
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Els titulars i usuaris de les sèquies i braçals de rec tenen l'obligació de mantenir-los en perfecte estat de neteja i
conservació, per tal que l'aigua no pugui vessar entollant els camins. L'incompliment d'aquesta obligació donarà
lloc a les responsabilitats assenyalades en l'apartat anterior.
Article 13. Actuació municipal en defensa dels camins L'alcalde, d'ofici o a instància de part, disposarà la
paralització provisional de les obres o dels usos no autoritzats o que no s'ajusten a les prescripcions de les
presents ordenances, podent adoptar després de la instrucció del corresponent expedient, i sense perjudici de la
iniciació d'expedient sancionador, la demolició de les obres o instal·lacions que no s'ajusten a les autoritzacions
concedides.
Article 14. Regulació dels accessos als camins L'Ajuntament podrà limitar els accessos als camins i establir
amb caràcter obligatori els punts en el que tals accessos poden construir-se.
Així mateix resta facultat per a reorganitzar els accessos existents amb l'objecte de millorar l'ús dels camins i la
seguretat vial.
Els accessos als camins des de qualsevol propietat per sobre de la cuneta es farà mitjançant un pont amb un tub
de 30 cm de diàmetre, com a mínim, protegit amb formigó.
TÍTOL IV
Plantació d'arbres
Article 15. Arbres i branques
Aquesta Ordenança respecta la situació actual de les plantacions en la zona de policia, però els propietaris
confrontats amb els camins hauran d'adoptar les mesures corresponents per tenir els arbres amb les degudes
condicions perquè no afectin a la seguretat i visibilitat.
Si els propietaris de les finques no compleixen amb l'obligació establerta en l'apartat anterior, l'Ajuntament els
requerirà perquè en el termini de 15 dies procedeixin a tallar les branques o arbres que envaeixin el camí. Si
durant aquest termini el propietari no hagués complert l'obligació incorrerà en les infraccions previstes en
aquesta Ordenança i l'Ajuntament podrà, a costa de l'interessat, realitzar la poda de les branques o tallada
d'arbres. El tall d'arbres solament es denegarà quan pugui perjudicar al camí, per incidir en el curs de les aigües
o l'estabilitat dels talussos.
Quan per raons de seguretat vial es consideri necessari, podrà ordenar-se la tala dels arbres i arbusts i la
demolició de construccions que impedeixin la visibilitat sempre que es trobin en la zona de domini públic i de
policia. Quan l'ordre afecti a edificacions i plantacions anteriors a l'entrada en vigor de l'ordenança, s'haurà
d'indemnitzar als propietaris afectats.
TTTOL V
Murs i moviments de terres
Article 16. Murs
La construcció de murs de sosteniment de desmunt-terraplens per particulars, solament es farà de forma que no
afecti al terreny públic, i l'autorització queda condicionada a la prèvia presentació del projecte de les obres.
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Article 17. Moviments de terres
Per ser autoritzat, en qualsevol zona, un moviment de terres que no sigui perjudicial per a l'explanació del camí,
per a la modificació de lliure curs de les aigües o per a qualsevol altre motiu, els talussos hauran de ser de dos
metres per cada metre d'alçada. Les obres per a encreuaments soterranis tindran la deguda resistència, essent
coberts amb un mínim de 15 centímetres de formigó de 350, deixant el paviment en les mateixes condicions en
què estava i s'executaran de manera que produeixin el mínim de molèsties als usuaris del camí. En qualsevol
cas serà preceptiva l'autorització prèvia de l'entitat que podrà denegar-la, o sotmetre-la a condicions
específiques que la naturalesa de la via i les condicions del encreuament ho aconsellin segons informe del
tècnic municipal.
TÍTOL VI
Infraccions i penalitats
Article 18
Incorreran en responsabilitats aquells que realitzin actes que causin danys al camí o en qualsevol dels seus
elements.
Les responsabilitats derivades dels danys causats als camins, o a qualsevol dels seus elements, es regularan pels
principis generals del dret administratiu, i en el seu cas, del Codi Penal. En els casos que sigui d'urgència la
reparació del dany per al normal servei del camí, i sempre que sigui aconsellable per les seves característiques,
els serveis municipals procediran a la serva immediata reparació, els quals passaran seguidament el pressupost
detallat de les despeses ocasionades pel causant del dany, per al seu abonament en el termini de quinze dies,
acUiant- se en cas de no pagament, d'acord amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.
Si no fos urgent la reparació del dany, es requerirà l'interessat perquè el repari en un termini no superior a
quinze dies i que es fixarà en la notificació, havent de deixar el camí en les mateixes condicions en què es
trobava en produir-se el dany; en cas de no fer-ho es procedirà com en el cas anterior.
Article 19. Infraccions
Les infraccions contra els camins municipals es classificaran en lleus, greus i molt greus.
1. Es consideraran infraccions lleus les simples inobservances de les disposicions contingudes en aquest
ordenança.
2. Es consideraran infraccions greus:
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en la zona de policia, dur-les a terme sense llicència
o no complir les condicions imposades en la mateixa
b) Substreure, deteriorar, alterar o modificar qualsevol element del camí directament relacionat amb
l'ordenació, orientació i seguretat de la circulació, tal com senyals, fites, murs de contenció, etc.
c) Establir, fora del camí, instal·lacions o realitzar activitats perilloses, per als usuaris dels camins, sense
adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar-ho
d) Danyar el camí circulant amb càrregues que excedeixin dels límits autoritzats
e) La reincidència o reiteració de tres d'infraccions considerades com a lleus
3. Es consideraran infraccions molts greus:
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a) Destruir, deteriorar, alterar o modificar, intencionadament o per negligència, de forma directa o indirecta,
qualsevol obra o instal·lació del camí o dels elements funcionals del mateix
b) Fer foc al camí
c) Permetre d'una forma intencionada o per negligència, que l'aigua del rec discorri pel camí. així com
desembocar-hi canonades i drenatges
d) Usar el camí de forma continuada per realitzar-hi maniobres amb el tractor en les tasques agrícoles i passarhi amb màquines, el rodatge de les quals no sigui pneumàtic i deteriori el ferm del camí
e) La reincidència o reiteració de tres infraccions greus
Article 20. Sancions
Les infraccions es sancionaran amb multa d'acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus: prèvia audiència de l'interessat, i d'acord amb la resolució adoptada per l'òrgan competent
de la Corporació, es deixarà constància a l'expedient, notificant-se a l'infractor amb els advertiments
corresponents. Aquest tipus d'infraccions no comportarà l'aplicació de sanció econòmica
b) Infraccions greus: multa de fins a 15.000 pessetes (90,16 euros)
c) Infraccions molt greus: multa de fins a 25.000 pessetes (150,27 euros)
Article 21. Reparacions i indemnitzacions pels danys ocasionats
1. Aquells que de la forma i pel motiu que sigui ocasionin danys als camins municipals queden obligats a
indemnitzar a l'Ajuntament l'import de la reparació. A tal efecte, s'efectuarà una valoració econòmica (que
podrà consistir en un pressupost dels danys, i/o estar avalada per peritació tècnica).
2. L'Ajuntament notificarà la liquidació de la reparació al responsable dels danys, els quals en el termini de
quinze dies haurà d'abonar l'import de la liquidació. En cas contrari, es procedirà per la via del constrenyiment.
Tanmateix, abonarà les costes del tècnic que hagi afectat la peritació i totes les que es derivessin del
procediment, incloses les judicials.
Article 22. Procediment
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. Quant al procediment
sancionador serà d'aplicació el decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.
Prèviament a la imposició de sancions per faltes greus i molt greus, serà instruït expedient contradictori per part
de l'Ajuntament, en el qual es concedirà audiència a la part denunciada.
Actuarà com instructor de l'expedient, la persona nomenada per l'Alcaldia, a l'acord d'iniciació de l'expedient, i
ho serà, preferentment, un membre de la Corporació municipal.
Segons la naturalesa i quantia dels danys, es nomenarà un tècnic per valorar l'import dels que s'hagin ocasionat.
L'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador serà el Ple de la Corporació.
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles amb
l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com amb la
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats que podran ésser determinats per l'òrgan competent, havent de
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comunicar-se en aquest cas, a l'infractor, per a la seva satisfacció, en el termini que a l'efecte es determini, i
quedant, de no fer-se així, expedita la via judicial corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i
estarà en vigor mentre no es procedeixi a la seva modificació o derogació expressa.
Juneda, 25 de maig de 2001
L'alcalde, Ramon Vallés i Puig
Observació.
Publicat al B.O.P. Núm. 83 de 12 de juliol de 2001.

