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REGLAMENT SOBRE EL TANCAMENT DE CAMINS
RURALS AL TERME DE MUSEROS

PREÀMBUL
Donada la situació d’indefensió que pateixen els llauradors a l’hora d’evitar que
els furten les collites durant l’època de recol·lecció, atés que han augmentat els
robatoris i les malifetes de materials i de ferramentes com ara portes, motors de
goteig etc., i tot considerant que la Policia Local i la Guàrdia Civil no poden, per
la gran extensió del terme, vigilar eficaçment per tal que aquests actes no es
produesquen, l’Ajuntament de Museros es veu amb la necessitat de regular el
tancament de determinats camins rurals amb portes d’accés per evitar aquests
delictes. De fet, les portes i els tancaments ja s’implementen espontàniament, i
aquest reglament pretén unificar criteris i facilitar les accions dels llauradors i de
les llauradores en aquest aspecte i, al mateix temps, facilitar la feina de les
forces de seguretat en el desenvolupament de la seua missió.
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa s’aplicarà a tots els camins rurals del terme de Museros de
titularitat pública. Resten exclosos els camins particulars.
Article 2. Condicions que s’han de complir per tancar un camí
Les condicions que s’han de complir perquè l’Ajuntament decidesca donar
permís per tancar un camí públic, seran les següents:
1. Que almenys la meitat més una de les persones propietàries de les
parcel·les afectades pel tancament d’un camí, que no estiguen abandonades o
sense conrear signen, a aquest efecte, la sol·licitud corresponent per escrit a
l’Ajuntament de Museros (annex 1).
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2. Que el tipus de tancament del camí en qüestió siga, com a mínim,
l’especificat en aquesta normativa (annex 2). Si els sol·licitants consideren
tancar el camí amb porta, hauran d’adjuntar a la sol·licitud les característiques i
el dibuix o la foto de la porta en qüestió. Queda prohibit tancar els camins amb
cadenes o maromes.
3. Que el Consell Agrari Municipal emeta un informe favorable del
tancament del camí, i que siga ratificat per la Junta de Govern Local.
4. Que els propietaris afectats dipositen, a l’Ajuntament de Museros, una
còpia de la clau que dóna accés al camí en qüestió. Aquesta clau estarà
custodiada per la Policia Local, que la farà servir en cas de necessitat.
Si aquestes condicions no es compleixen, quedarà prohibit tancar totalment o
parcialment qualsevol camí de titularitat pública.
Article 3. Tràmits a seguir per tal d’obtenir l’autorització de tancament d’un camí
Els tràmits a seguir per tal d’obtenir l’autorització de tancament d’un camí seran
els següents:
1. Omplir i signar correctament la sol·licitud (annex 1).
2. Registrar-la d’entrada a l’Ajuntament de Museros perquè entre en l’ordre
del dia del Consell Agrari immediatament posterior a la data de registre.
3. Esperar l’informe favorable del Consell Agrari Municipal, la resolució de
la Junta de Govern i les instruccions del personal tècnic de l’Ajuntament pel que
fa a la ubicació exacta del tancament.
Article 4. Costos del tancament d’un camí
Els propietaris i les propietàries de les parcel·les interessats en el tancament
del camí, pagaran íntegrament el cost de l’element de tancament (barrera o
porta) i tots els elements necessaris, com ara cadenats, bigues de suport,
ancoratges, etc., i també el cost de la feina derivada de la seua col·locació.
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Article 5. Retroactivitat d’aquesta normativa
Els camins que ja estan tancats hauran d’omplir i registrar la sol·licitud
igualment (annex 1), i hauran de fer, si escau, les modificacions que
especifique l’Ajuntament a proposta del Consell Agrari Municipal. Així mateix,
tindran un termini de sis mesos a partir de la comunicació que els faça
l’Ajuntament, per a regularitzar el tancament actual.
Article 6. Revocació del tancament d’un camí
L’Ajuntament de Museros, com a legítim propietari dels camins, podrà revocar
el tancament d’un camí i tornar-lo a obrir en els supòsits següents:
1. Si el camí és envaït o apropiat, totalment o parcialment, per les
parcel·les que el limiten.
2. Si el camí està tancat amb anterioritat a la promulgació d’aquest
reglament, i els propietaris de les parcel·les afectades no regularitzen la
situació, tal com indica l’article 5 d’aquest reglament.
3. Si per qualsevol circumstància no prevista, l’Ajuntament necessita
disposar del camí en qüestió o considera la conveniència d’obrir-lo de nou,
després d’un informe raonat.

Article 7. Consideracions addicionals
1. Els propietaris afectats pel tancament d’un camí, que no participen en les
despeses que ocasiona aquesta acció, ja siga per no estar d’acord amb l’acció
o per qualsevol altra raó, tindran igualment dret a estar en possessió de la clau
que dóna accés al camí.
2. Amb camins que comencen i acaben en un altre camí rural públic,
anomenats camins de pas, es tindrà una especial consideració a l’hora de
concedir el permís de tancament, i en tot cas només es podran tancar en època
de collita.
Pel que fa a aquests camins, l’informe favorable del seu tancament estarà
supeditat a la importància que tinga i als camins alternatius que es puguen
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utilitzar quan aquest estiga tancat. Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret
a fer modificacions en el tancament, abans o després d’aquest, per tal que el
camí puga ser utilitzat per vianants i bicicletes.
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ANNEX 1
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT

COGNOMS

NOM

ADREÇA

DNI/NIE

NACIONALITAT

DAT. NAIXEM.

MUNICIPI

CORREU

TELÈFONS

en representació dels propietaris i de les propietàries de les parcel·les, l’accés de les
quals es porta a terme pel camí

Núm. cadastral

B

Núm.
d’identificació

Polígon

Partida

SOL·LICITA
●

El pronunciament del Consell Agrari Municipal sobre la conveniència del
tancament de l’esmentat camí i, en cas que siga favorable, l’autorització a
l’Ajuntament de Museros per tancar-lo

A aquest efecte, el sol·licitant i els sotasignats, declaren que accepten en la seua
totalitat els termes i les condicions del Reglament de tancament de camins que està
actualment en vigor en les ordenances de l’Ajuntament de Museros.
I perquè conste als efectes oportuns, signen el sol·licitant i els propietaris o les
propietàries:

Polígon

Parcel·la

Nom i cognoms del propietari o de
la propietària
(o en el seu cas dels hereus,
llogaters o responsables legals)
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Polígon

Parcel·la

Nom i cognoms del propietari o de
la propietària
(o en el seu cas dels hereus,
llogaters o responsables legals)

DNI

Signatura

REGISTRE D’ENTRADA

Museros, ______ de/d’ ______________ de 20___

Firma ____________________________________
(*) D’acord amb la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que l’Ajuntament de
Museros incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per les finalitats d’aquesta sol·licitud i no es
cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i d’altres administracions públiques que siguen
destinatàries del tractament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament de Museros a comprovar i completar les
dades necessàries per aquesta sol·licitud, i a consultar tant els seus arxius com els d’altres administracions
públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i
d’oposició, s’ha de dirigir per escrit a l’Ajuntament, plaça del Castell, 1, Museros, 46136, i adjuntar una
fotocòpia del seu DNI o equivalent.
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ANNEX 2. TIPUS DE TANCAMENTS RECOMANATS

BASCULANT
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BASCULANT PARCIAL 1

BASCULANT PARCIAL 2
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