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REGLAMENT DELS CAMINS RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

 

Article 1. 

 

l’Ajuntament de CERVIÀ DE LES GARRIGUES, en ús de la seva potestat 

reglamentària i tenint en compte les competències que li atribueix l’article: 63.2,d de la 

Llei Municipal de Catalunya, aprova el present Reglament de Camins. 

 

Article 2. 

 

És objecte d’aquest Reglament regular l’ús i la conservació dels Camins  del Terme 

Municipal de Cervià de les Garrigues. 

 

Article 3. 

 

1.- Queden excloses de l’àmbit d’aquest Reglament les vies d’accés al nucli urbà de la 

Població. 

 

2.- Aquestes vies es regiran pel que disposa el Codi de Circulació sense cap altra 

limitació que la derivada de les seves característiques. 

 

Article 4. 

 

1.- El manteniment i conservació dels Camins Municipals de Cervià de les Garrigues 

correspon a l’Ajuntament, sense perjudici de demanar col.laboració dels veïns i 

propietaris de finques afectades per cada camí i actuació en concret. 

 

2.- l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues establirà anualment un conveni amb la 

Societat de Caçadors de Cervià, mitjançant el qual es regularà la quantitat econòmica 

que aquesta Societat i l’Ajuntament aportaran per la reparació i conservació dels 

Camins, així com l’ordre i priorització dels mateixos.  

Establint-se una Comissió mixta i en igual nombre de membres, la qual la coordinarà i 

presidirà per delegació de l’Alcalde, el Regidor d’Agricultura d’aquest Ajuntament. 

 

 

Article 5. 

 

A efectes d’aquest Reglament, les vies Rurals i Municipals es classifiquen en Xarxa 

Principal i Xarxa Secundària. Unes i altres quedaran classificades i enumerades en 

l’annexe d’aquest Reglament. 
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Article 6. 

 

1.- Els camins municipals queden subjectes als usos següents:  Circulació de Persones, 

Ramats, Animals de càrrega, d’Esbarjo o passeig, Turismes, Furgonetes, Tractors o 

qualsevol altre tipus de transport el qual tingui un pes autoritzat que no excedeixi de 10 

Tones en la Xarxa Municipal Principal i de 8 Tones en la Xarxa Municipal Secundària 

amb destinació a les explotacions agrícoles o forestals del terme. 

 

2.- També està autoritzada la circulació de Maquinària agrícola o Forestal pesada 

propietat dels veïns que tinguin entrada a les vies municipals a les quals dóna accés la 

via corresponent, o amb destinació  a les explotacions agrícoles o forestals ubicades a 

les zones amb les limitacions abans indicades pel que fa la càrrega. 

 

Article 7. 

 

Qualsevol altre ús que no estigui comprès en l’article anterior necessitarà l’autorització 

de l’Ajuntament. 

 

Article 8. 

 

Queden especialment classificats dins d’aquests usos que necessiten autorització els 

següents: 

 

 Circulació de vehicles de Tonatge superior a l’indicat. 

 

 Transport de productes forestals que no sigui realitzat pel propietari o propietaris de 

la finca o per compte d’aquest. 

 

 Transport de materials de construcció excepte quan es tracti de materials destinats a 

obres ordinàries de manteniment o reparació dels camins o les finques dels 

propietaris que prèviament hagin demanat el corresponent permís d’obres. 

 

 Circulació de maquinària destinada a les prospeccions i explotacions mineres. 

 

 Realització de Rallyes, Curses motoristes i Competicions en general que suposin un 

risc de producció de danys en la seva utilització per als usos normals i no comptin 

amb un Permís Municipals explícit per fer-ho. 

 

Article 9. 

 

Tret dels casos d’indicació expressa, i de les vies d’accés al nucli urbà que seran 

regulades pel Codi de Circulació, la velocitat màxima de circulació serà de 30 Kms/hora 

en les vies principals i de 20 Kms/hora en les vies secundàries. 
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Article 10. 

 

La circulació en aquestes vies de vehicles que requereixin autorització municipal es 

regirà per les normes següents: 

 

 l’Autorització determinarà de manera expressa els camins o vies a utilitzar. 

 

 Quant l’Ajuntament ho consideri necessari per causa degudament justificada i 

ratificada per un Ple Ordinari o Extraordinari, podrà limitar l’autorització a uns dies 

i/o hores concrets. 

 

 

Article 11. 

 

Qualsevol modificació que s’hagi de fer en els camins per a habilitar-los a la circulació 

dels vehicles serà a càrrec dels beneficiaris.  Aquesta modificació necessitarà ser 

expressament aprovada per un Ple Municipal.  En l’acord d’aprovació l’Ajuntament en 

determinarà, tenint en compte si les modificacions tenen caràcter permanent o 

provisional, el següent:  

 

Si les modificacions tenen caràcter permanent les obres revertiràn en el Municipi, 

havent-se de lliurar un cop finalitzat l’ús excepcional, en perfectes condicions d’ús i 

conservació. 

Si les modificacions a efectuar tenen caràcter provisional, l’empresa autoritzada haurà 

de retornar el camí al seu estat primitiu. 

 

Article 12. 

 

Aquesta  autorització s’entén sense perjudici de les indemnitzacions als propietaris dels 

terrenys a ocupar amb caràcter temporal o permanent, les quals seran a càrrec de 

l’empresa autoritzada. 

Article 13. 

 

En tot cas les empreses autoritzades o els titulars dels vehicles hauran de respondre dels 

danys ocasionats en les vies amb motiu d’aquest ús extraordinari, essent a compte 

d’elles les reparacions a efectuar un cop acabada l’autorització. 

 

Article 14. 

 

l’Ajuntament podrà condicionar l’autorització a la prestació de garanties suficients per a 

respondre de la correcta realització de les obres i dels possibles danys i desperfectes. 
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Article 15. 

 

l’Incompliment de les normes previstes en aquest Reglament comportarà la imposició 

de sancions per part del Ple d’aquest Ajuntament per un import mai superior a les 

500.000,-Ptes. 

 

Article 16. 

 

Els Camins considerats de la Xarxa Principal caldrà que tinguin una amplada de 10 

metres. I els Camins de la xarxa Secundaria caldrà que tinguin una amplada de 6 metres.  

Quan algún dels terratinents colindants amb aquestes Xarxes faci moviments, desmunts 

o nivellacions dels bancals que limiten amb la xarxa caldrà contemplar els metres que 

s’han de deixar per aconseguir les mides que tindrà el camí en aquell indret tant si es de 

la Xarxa Principal com de la Xarxa secundaria. 

 

Article 17. 

 

Relació dels Camins Municipals detallats segons siguin de la Xarxa Principal o Xarxa 

Secundària: 

 

 

Xarxa Principal: Camí Del Batallós. 

 Camí De Les Borges. 

 Camí Dels Diumenges. 

 Camí De Juncosa. 

 Camí De Juneda. 

 Camí Dels Marquesos. 

 Camí Del Pivé. 

 Camí De Les Planes. 

 Camí Dels Plans. 

 Camí Dels Plansfresos. 

 Pista De La Pobla. 

 Camí Ral. 

 Camí Del Revoll. 

 Camí De La Serra Del Terme Les Borges. 

 Camí Dels Traginers. 

 Camí d’Ulldemolins. 

 Cami De La Vallseca. 

 

 

 

 

 

Xarxa Secundaria: 

 

 Camí De Les Besses (Ermita.) 
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 Camí De La Coma. 

 Camí De La Comampla. 

 Camí De La Devessa. 

 Camí Del Molinet. 

 Camí Del Segrià. 

 Camí De La Serra Mitjana. 

 Camí Del Sucarrat. 

 Camí De Les Tapiades. 

 Camí Del Vergé. 

 Camí De Les Voltes. 

  

  

 

 

Disposició final. 

 

Aquest Reglament dels Camins Rurals Municipals de Cervià de Les Garrigues entrarà 

en vigor el dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida.  El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 

modificació o derogació expressa. 

 

Aquest Reglament, que consta de DISSET Articles, ha estat aprovat en el Ple de 

l’Ajuntament de Cervià de Les Garrigues en sessió Ordinària celebrada el dia 30 del 

mes d’agost de 1999. 

 

 


