
   

 

 

Mª Teresa Cunillera i Girona, Secretària de l’Ajuntament de VILADRAU, 

 
CERTIFICO: Que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 20 de març 
de 2014 va  adoptar, entre d’altres,  el següent ACORD: 

1.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA INVENTARI DE CAMINS 
PÚBLICS A INCLOURE EN L’ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. 

En data 2 de setembre de 2013, el Ple de l'Ajuntament de Viladrau acorda aprovar 
inicialment l'Inventari de Camins Públics a incloure a l'Inventari municipal de béns 
municipal.  

L’acord s’ha exposat al públic mitjançant edicte publicat al BOP de Girona, número 
182, de data 23 de setembre de 2013, al tauler d’edictes de la Corporació i a la web 
municipal, així mateix s’ha comunicat a l’Institut Agrícola, per petició pròpia. 

Atès que, durant el període d'exposició pública s'han presentat dins de termini les 
al·legacions següents: 

 1.-  Srs Cristian de Oriola-Cortada i Torrens i altres 
 2.- Antonio Bofill Portabella 

Així com 4 instàncies de suport a l’al·legació primera, signades pels Srs. Gallardo 
Hernández, Taberner Aligué i Masnou Garriga, Salcedo Massó i Arxé Llagostera, en 
nom de la Mancomunitat de Caçadors de  Viladrau i Bellvehí Esquís i Bellvehí Sáenz 

Vist l'Informe tècnic, redactat pel tècnic Sr. Xavier Campillo, de resolució de les 
al·legacions formulades, pel que es conclou que cal suprimir el Camí de les Casiques, 
el Camí de Cerdans (camí de la planta d’aigua) i el Camí de l’Empriu (ara camí dels 
Molins a la Sala). Essent necessari esmenar el Camí del Prat de l’Orella (segregat del 
camí de Sant Sadurní per les Corts), el Camí ral de Vic (ampliació pel Coll Cendrós), 
el Camí de Sant Sadurní pel Sot de les Corts (abans camí del Prat de l’Orella), el 
Camí vell de Santa Fe (ara Camí vell de Sant Marçal), el Camí de les Farigoles 
(ampliat fins al camí ral de Vic) i el Camí del Pla de Montfalcó al Pont del Noguer 
(abans dret de pas, ara camí públic de ferradura). 

Vist l'Informe jurídic, redactat per l’advocada Sra. Rut Sánchez-Garrido, de resolució 
de les qüestions jurídiques relacionades amb les al·legacions formulades, pel que 
s'estableixen les següents conclusions:  

 “Primera.- No pot ser objecte del present informe i per tant de resolució 
concreta les al·legacions  posades de manifest a l'escrit d'al·legacions que és 
objecte del present informe contra la falta  d'aptitud professional,i sobretot personal 
del Sr. Campillo així com tampoc els arguments dels al·legants consistents en 
manifestar que és tracta d'una actuació contraria a Dret en tant que és contraria a la 



voluntat dels interessats. Ja que l'ajuntament compleix el mandat legal inexcusable 
establert a la legislació local. Seguint el procediment que aquesta mateixa normativa 
estableix.  

 Segona.- S'informa desfavorablement en relació a l'argument consistents en 
una manca de  fonamentació en  l'actuació de l'administració en general en la 
tramitació d'aprovació inicial de l'Inventari de Camins de Viladrau o la manca 
d'elements de judici suficients, rigor i justificació en l'actuació administrativa, o la 
manca de la deguda motivació dels actes de les administracions  públiques perquè 
la Memòria que obra a l'expedient es un document suficientment raonat i document 
més que suficient per acreditar la la fonamentació exigida per la Jurisprudència dels 
camins inventariats.  

 Tercera.- S'informa desfavorablement en relació a l'argument consistent en 
que es tracta d'una  actuació municipal en contradicció amb treballs tècnics 
anteriors i altres documents municipals ja que es tracta de documents molt diferents, 
tant en la seva finalitat, com en els seus detalls tècnics i  objectius que, en cap cas,  
acrediten la titularitat privada dels camins inventariats.  

 Quarta.- S'informa desfavorablement en relació a l'argument consistent en 
detecció d'errors en  l'aplicació de la normativa existent i en l'aplicació de les 
institucions de Dret civil, atès que l'inventari el que fa és únicament apuntar els 
camins d’ús públic, adquirits la majoria d'ells per la prescripció  immemorial, amb 
el convenciment que s’està apuntant un dret col·lectiu de pas. La confusió dels 
al·legansts prové de confondre els camins inventariats amb les pistes forestals i els 
camins de ferradura subjacents i el fet que els camins ramaders a Catalunya sovint 
coincideixin totalment o parcial amb carreteres de titularitat estatal, autonòmica o 
provincial, o amb vies municipals rurals (camins rals o veïnals) i urbanes (carrers). 

 Cinquena.- En tant que no queda acreditat a l'escrit d'al·legacions la 
titularitat privada dels camins contra els que s'oposa la inclusió a l'inventari, l'acte 
administratiu d'aprovació inicial de l'Inventari sobre el que s'al·lega és conforme a 
Dret.   

 Sisena.- D'acord amb la naturalesa dels inventaris de camins, és la via 
jurisdiccional civil la via correcta per impugnar titularitats.  

Atès que, d'acord amb aquests Informes es constata que la Memòria del document 
esmentat és un document molt complert en el que s'ha realitzat un anàlisis i una 
investigació tècnica i jurídica molt complerta que permet conèixer totes les dades 
fàctiques i jurídiques necessàries per a la formació de la voluntat municipal. 

De conformitat a allò establert als articles 79 i 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local i l'article 222.1 de la Llei municipal i de 
Règim Local que estableix que “Els ens locals han de portar un inventari de llurs 
béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic.” . I l'article 106 del 



   

 

Reglament del patrimoni dels ens locals que especifica els “vials no urbans” dintre 
dels béns subjectes a inventari. 

Es proposa als membres del Ple, l'adopció del present acord: 

Primer.- Estimar, de conformitat als Informes tècnic i jurídic esmentats, les 
al·legacions consistents en excloure els següents camins:  

Camí 14 [17] Camí de Cerdans. 

Camí 18 [22] Camí vell de Santa Fe. 

Camí 22 [33] Camí de les Casiques.  

Camí 24 [35] Camí vell de Vic per l’Estrany. 

 

Segon.- Desestimar, de conformitat als Informes tècnic i jurídic esmentats, les 
al·legacions consistents en excloure els següents camins: 

Camí 02 [03] Camí de Viladrau a Sant Segimon i el Brull. 

Camí 04 [06] Camí de Coll Pregon. 

Camí 07 [09] Camí vell de Taradell i Tona. 

Camí 08 [10] Camí vell de Vilalleons. 

Camí 09 [12] Camí vell de Viladrau a Sant Sadurní d’Osormort.  

Camí 13 [16] Camí de Viladrau a Sant Hilari. 

Camí 15 [19] Camí de Santa Fe. 

Camí 16 [20] Camí de Sant Segimon al Matagalls. 

Camí 17 [21] Camí vell de Lliors. 

Camí 20 [29] Camí de Vic a Sant Segimon.  

Camí 23 [34] Camí de les Farigoles. 

 

Tercer.- Estimar parcialment, de conformitat als Informes tècnic i jurídic esmentats, 
les estimacions consistents en excloure els següents camins: 

Camí 03 [05] Camí de l’Empriu. 

Camí 06 [08] Camí del Pla de Montfalcó al Pont del Noguer. 

Camí 10 [13] Camí del Prat de l’Orella. 

Camí 12 [15] Camí ral de Vic. 

Quart.- Aprovar definitivament l'Inventari de Camins públics a incloure a l’Inventari 
Municipal de Béns de l’Ajuntament de Viladrau, presentat per l’empresa Pericia 



Caminera i redactat pel Dr. Xavier  Campillo i Besses, que recull les al·legacions 
estimades en els precedents acords i que es compon de les següents parts: 

- PART I: Aspectes introductoris 

- PART II: Inventari de Camins del Municipi de Viladrau 

- PART III: Fitxes descriptives dels camins inventariats. 

Cinquè.- Publicar els present acords al BOP de Girona, al tauler d’edictes de la 
Corporació i a la web municipal, on es publicarà el text íntegre aprovat. 

Sisè.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient i a les persones que hi 
han presentat al·legacions, incloent en cada certificació o notificació que es faci del 
present acord el text íntegre dels informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient i 
que en motiven les presents resolucions. 

Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor 
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, s’abstenen els 3 Regidors de 
CiU. 
 

I perquè així consti, signo el present certificat d’ordre i amb el vist i plau del Sr. 
Alcalde. 

Viladrau , 24  de març  de 2014. 

Vist i Plau, 

L’alcalde en funcions,  
 

 

Signat: Manel Bastias i Rosell  
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