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PROPOSTA D’INVENTARI DE CAMINS PER AL MIUNICIPI D'ALTEA.

Objecte de la proposta
L’objecte de la proposta és recollir tot els camins que integren la xarxa viària municipal de titularitat pública
d’acord amb les prescripcions legals que disposa el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de Béns dels Ens Locals.

Finalitat i aplicacions
- Protecció del patrimoni públic.
- Turisme i lleure (senderisme).
- Planejament urbanístic.
- Prevenció de riscos naturals i protecció civil.
- Facilitar i ordenar el trànsit veïnal i l'accés al medi natural.
- Regulació de la circulació motoritzada.
- Activitat agrícola i forestal.
- gestió del medi natural.
Àmbit de l’inventari
Atès que l’objecte de la proposta és el compliment del Reglament del patrimoni dels ens locals en l’àmbit
dels camins rurals (vies públiques situades en sòl no urbanitzable) l’inventari recollirà tots els camins que
integren la xarxa viària d’ús o propietat pública municipal, tant els de caràcter històric (camins d’ús públic
des de temps immemorial o camins no aptes per al trànsit motoritzat) com els que integren la xarxa moderna
destinada a la circulació motoritzada.

Metodologia i fonts documentals
L’escala de treball serà 1:5.000.
L’inventari es basarà en l’explotació, l’anàlisi i la confrontació de la informació aportada per les fonts
documentals existents.
La realització de l’inventari inclourà treball de camp (i entrevistes amb persones coneixedores de la realitat
local) en la mesura que resulti necessari.
L'Ajuntament facilitarà tota la informació escrita i gràfica disponible en relació al territori, tant en suport paper
com digital.
La determinació de la titularitat dels camins es basarà en els indicis i proves existents de caràcter històric i
geogràfic, administratiu, registral, cadastral, etc.
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Productes
1. Memòria explicativa
2. Base digital georeferenciada
3. Col·lecció de fitxes dels camins inventariats
4. Mapa escala 1:10.000 o superior amb els camins codificats sobre el mapa parcel·lari cadastral.
Cada camí estarà descrit en una fitxa que recollirà les variables necessàries per a la identificació d’acord amb
el que prescriu l’article 108 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre):
-

Nom

-

Naturalesa (demanial, patrimonial, dret de pas)

-

Referència cadastral

-

Límits (origen/final)

-

Longitud total en metres

-

Altres variables (tipus de ferm, etc.)

-

Amplada mitjana en metres

-

Tots els documents es lliuraran en format paper i digital (els documents escrits en format WORD i la base
de dades georeferenciada en format DXF.
Es lliurarà una còpia de l’inventari per a l’aprovació inicial i l’exposició pública.
Es lliuraran fins a tres còpies còpia de l’inventari (a sol·licitud de l’Ajuntament) un cop informades les
al·legacions per a la seva aprovació definitiva.
Pressupost i termini d’execució
El pressupost suma (17.802,73 €), amb l’IVA inclòs.
Es facturarà un 40% amb l'encàrrec de l'estudi. Es facturarà un 40% amb el lliurament del document. Es
facturarà el 20% després de l'informe de les al·legacions.
El temps d’execució dels treballs és de quatre mesos a comptar des de la formalització de l’encàrrec.

La Vila Joiosa, a 03-09-2015
Direcció i coordinació: Xavier Campillo i Besses
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