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Número de registre 2095

AJUNTAMENT DE SERÒS

Edicte  d’aprovació  definitiva  de  l’Ordenança  municipal  que  regula  les  distàncies  mínimes  respecte  els
camins rurals

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat
a  definitiu  l’Acord  plenari  inicial  de  18.01.2021  aprovatori  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  les
distàncies mínimes respecte els camins rurals, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general
coneixement i en compliment del que es disposa en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Contra el present Acord, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Ordenança municipal reguladora de les distancies mínimes respecte els camins rurals

Preàmbul
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’article 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 finalitat  d’aquesta ordenança és evitar  els  possibles danys directes o indirectes que les plantacions
arbòries, i en especial, de pollancres (xops) o plantacions d’altres espècies arbòries de creixement ràpid, i la
instal·lació d’embassaments particulars i de pals i torres respecte els camins rurals, puguin infringir a l’ús
dels camins rurals del municipi de Seròs.

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

1) Establir una normativa reguladores de les distàncies mínimes de les plantacions arbòries respecte els
camins rurals.

2) Establir una normativa reguladores de les distàncies mínimes instal·lació d’embassaments de particulars i
de pals i torres respecte els camins rurals.

Aquestes raons comporten millorar també l’accessibilitat i  la seguretat jurídica dels ciutadans –atès que
elimina contradiccions– i permet un marc normatiu estable i previsible.

Sobre  el  de  proporcionalitat,  l’article  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.
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Pel que fa al de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’hagi exercit de manera coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic nacional i  de la Unió europea, i hagi generat un marc normatiu estable, predictible,
integrat, clar i de certesa, que en faciliti el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la
presa de decisions de les persones i empreses, donant compliment al mandat de l’article 129.4.1r de la Llei
39/2015.

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  XX  al  XX.11.2020);  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.

Pel que fa al principi d’eficiència, desenvolupat per l’article 129.6, la modificació no imposa cap càrrega
administrativa innecessària.

Finalment,  d’acord amb l’article 129.7 de la Llei  39/2015, es fa constar que la iniciativa es preveu que
redueixi l’impacte de les activitats, en especials agrícoles i forestals, sobre les finances municipals, al reduir
la necessitat de reparar camins rurals danyats pel no respecte de les distàncies mínimes.

Article 1. Objecte
Es  redacta  la  present  Ordenança  per  tal  de  regular  les  distàncies  mínimes,  reparacions,  infraccions  i
sancions respecte als camins rurals al terme municipal de Seròs.

Article 2. Finalitat
La finalitat  d’aquesta ordenança és evitar  els  possibles danys directes o indirectes que les plantacions
arbòries, i en especial, de pollancres (xops) o plantacions d’altres espècies arbòries de creixement ràpid, i la
instal·lació d’embassaments particulars i de pals i torres respecte els camins rurals, puguin infringir a l’ús
dels camins rurals del municipi de Seròs.

Article 3. Subjectes passius
Queden obligats al compliment de la present Ordenança, els propietaris, arrendataris, usufructuaris i la resta
de persones  físiques,  o  jurídiques  que  tinguin  dret  sobre  finques  en  aquest  terme municipal,  en quan
aquestes es destinin al  cultiu de plantacions arbòries i  la instal·lació d’embassaments i  de pals i  torres
respecte els camins rurals.

Article 4. Obligacions
4.1. La distancia mínima que respectarà la plantació d’arbres serà:

a) Plantacions arbòries:
- 4 metres des de la vora en tots els camins en cas d’arbustos o d’arbrers fruiters en general.
-  8 metres des de la vora en tots els camins, en cas de plantacions forestals, tals com xops, noguers,
eucaliptus, o altres arbres considerats de creixement ràpid.

b) Embassaments de particulars:
- 4 metres des de la vora en tots els camins.

c) Pals i torres:
- 4 metres des de la vora en tots els camins.

4.2. Respecte les distàncies mínimes entre finques veïnes es remet a l’article 546-5 de la Llei 5/2006, de 10
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, el en qual s’estableix que els
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propietaris que plantin arbustos o arbres entre finques destinades a plantacions o conreus els han de plantar
a una distància mínima respecte a la partió d’un metre en el cas dels arbustos i de dos metres en el cas dels
arbres, i que, s’ha d’atenir, en matèria de plantacions forestals, al que estableix la legislació especial.

De conformitat amb el Decret 2661/1967, de 19 d’octubre, pel qual s’aproven les Ordenances a les que
s’han de sotmetre les plantacions en quan a la distància que han de respectar amb les finques confrontants,
com mesura general per a la plantació d’arbres forestals en les confrontants amb cultius agrícoles hauran de
respectar les següents distàncies: espècies de coníferes o resinoses, tres metres; espècies de frondoses,
quatre  metres;  i  en  cas  de  plantacions  forestals,  tals  com  xops,  noguers,  eucaliptus,  o  altres  arbres
considerats de creixement ràpid, sis metres.

4.3.  Finalment,  respecte  les  distàncies  mínimes  de  les  tanques  mitjançant  arbustos  o  altres  espècies
vegetals, es remet al que s’estableix a l’apartat sobre la línia posició de tanques de finques de l’article 205
del vigent Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Seròs.

5. Reparacions
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  seva  immediata
reparació, i es liquidarà seguidament al responsable el cost de la reparació.

Si no fos urgent la reparació del dany, es requerirà l’interessat perquè el repari en un termini no superior a
un mes i deixi el camí en les mateixes condicions en què es troba en produir-se el dany; cas de fer-ho, l’ens
local  executarà subsidiàriament  la reparació dels  danys  ocasionats i  practicarà una liquidació  contra  el
responsable.

6. Infraccions.
Es consideren infraccions els actes següents:

a)  Sostreure,  deteriorar,  alterar  o  modificar  qualsevol  element  del  camí  directament  relacionat  amb
l’ordenació, orientació, seguretat de la circulació, tals com senyals, fites, murs de contenció, etc.

b) Destruir, deteriorar, alterar, modificar, intencionadament o per negligència, de forma directa o indirecta,
qualsevol obra o instal·lació del camí o dels seus elements funcionals.

c) Permetre d’una forma intencionada o per negligència, que l’aigua del reg 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
passar-hi amb màquines.

7. Classificació de les infraccions.
Les infraccions es classifiquen en:

a) Es considera infracció lleu la tipificada a l’article 6.d) d’aquesta ordenança.

b) Es consideren infraccions greus les tipificades a les lletres a, b i c de l’article 6, quan no suposin un
deteriorament greu i rellevant dels camins o de les seus instal·lacions i elements, ni impedeixin l’ús dels
camins per part d’altres persones amb dret a utilitzar-los.
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c) Es consideren infraccions molt greus les tipificades a les lletres a, b i c de l’article 6, quan suposin un
deteriorament greu i rellevant dels camins o de les seus instal·lacions i elements, o impedeixin l’ús dels
camins per part d’altres persones amb dret a utilitzar-los.

8. Sancions
Atès els articles 53.1.n) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
regim Local, la potestat sancionadora correspondrà a l’alcaldia.

Prèvia tramitació del corresponent expedient, de conformitat amb el que es disposa als articles reguladors
de les especialitats dels procediments de naturalesa sancionadora de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les infraccions se sancionaran:

1. Amb multa d’acord amb la graduació següent:

a) Infraccions lleus: de 10 a 750 euros.

b) Infraccions greus: de 751 a 1.500 euros.

c) Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 euros.

2. Es podrà exigir l’arrencament dels arbres plantats i la desinstal·lació d’embassaments particulars i de pals
i torres respecte els camins rurals, que hagin contravingut l’establert per les distàncies mínimes des de la
vora dels camins rurals.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor amb la seva publicació íntegra i definitiva al Butlletí Oficial de Lleida.

L’Alcalde
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