
 

EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE .................., d'acord amb 

el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

MOCIÓ ENVERS EL PROJECTE DE LLEI DE CAMINS  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El projecte de la Llei de Camins Públics i Rutes d'interès excursionista de Mallorca 

elaborat pel Departament d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca, 

ha arribat al Parlament, i es tramitarà com a Llei.  

Aquest projecte va néixer amb molta oposició per part dels Ajuntaments i dels 

propietaris afectats, i des del Partit Popular ja en la fase inicial de suggeriments al 

projecte de Llei de Camins es van detallar els punts negatius d’aquest projecte de 

Llei. 

La esmentada norma envaeix competències municipals i perjudica greument als 

ajuntaments, ja que crea problemes on no els hi havia en promoure i premiar la 

interposició de plets en camins sense problemes d'ús ni reclamacions socials.  

Així mateix, aquesta Llei obligarà als municipis a indemnitzar a propietaris als 

quals se'ls declari la utilitat pública dels seus camins o senderes, a conservar i 

mantenir camins que fins ara mantenen els seus propietaris i que normalment no 

tenien cap conflicte social per al seu ús públic, i de forma incomprensible els obliga 

a “premiar” als particulars que reclamin en els tribunals la titularitat pública dels 

camins.  

Fins i tot, sense establir cap tipus de finançament addicional, aquesta norma 

obligarà i forçarà als ajuntaments a conservar i mantenir camins que fins ara 

mantenien els seus propietaris i que normalment no tenien cap conflicte social per 

al seu ús públic. 

Es tracta d’una llei que no respecta els drets dels propietaris, ja que fomenta 

conflictes socials i litigis jurídics amb els propietaris de finques rústiques, que han 

conservat des de temps immemorial el sòl rural i són els artífexs que hagi arribat 

fins als nostres dies. 

Paradoxalment en tota la norma no es parla ni una sola vegada de medi ambient 

ni de la seva protecció davant la previsible massificació que es produirà i davant la 

incorporació a l'ús massiu de camins que habitualment tenien un ús reduït a veïns 

i propietaris. 



 

 

La conversió indiscriminada de camins rurals privats en públics amb l'excusa de la 

suposada utilitat pública impedirà o dificultarà l'activitat agrícola, ramadera, 

cinegètica, forestal i de les seves activitats complementàries (recollides en la llei 

agrària) en finques que tradicionalment s'havien destinat a aquests usos. I de 

manera molt especial aquesta norma coarta i limita l'activitat de caça, que no es 

podrà practicar allí on existeixi un camí privat que passi a ser declarat públic, d'ús 

públic o d'interès senderista. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 

ACORD 

PRIMER.- L’Ajuntament de ...................., en defensa de la seva autonomia local, 

manifesta la seva oposició al projecte de Llei de Camins Públics i Rutes d'interès 

excursionista de Mallorca i sol·licita la seva retirada per a consensuar-la amb tots 

els ajuntaments i sectors afectats. 

 

.... de juny de 2018 

EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Signat .:  

 

 

 

 

 

 

 

SR./SRA. BATLE/SSA-PRESIDENT/A DE L'AJUNTAMENT DE ......................... 


