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PROPOSTA D’INVENTARI DE CAMINS PER AL MUNICIPI DE__________.

Objecte de la proposta
L’objecte de la proposta és la realització de l’inventari de camins del municipi de Petrer.
L’inventari recollirà els camins que integren la xarxa viària municipal de titularitat pública.
Metodologia i fonts documentals
L’inventari es farà en base als següents criteris d’exhaustivitat, precisió, fiablilitat, compliment
legal, defensa jurídica i utilitat per a la gestió:
Es recolliran tots els camins de titularitat pública documentables:
-

Camins aptes per al trànsit de vehicles (xarxa veïnal, rural i forestal)

-

Camins de ferradura o senders (xarxa històrica de camins rurals tradicionals)

-

Camins ramaders

L’escala de treball serà 1:5.000. o 1:10.000, en funció de la disponibilitat.
L’inventari es basarà en l’explotació, l’anàlisi i la confrontació de la informació aportada per les
fonts documentals existents, les quals interaccionen de forma complementària i solidària.
Aquest mètode permet contrastar i avalar la fiabilitat de la informació recollida que finalment
s’incorpora a l’inventari.
La realització de l’inventari inclourà treball de camp 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.
Els mapes topogràfics actuals i les ortofotos les haurà de facilitar l’ajuntament en format digital.
L’inventari es farà 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.
La determinació de la titularitat dels camins es basarà en el marc jurídic i legal vigent i en la
interpretació d’aquest marc fixada per la jurisprudència existent.
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Els criteris adés exposats i el tractament digital garanteixen la utilitat de l’inventari per a
la gestió municipal de la xarxa de camins, principalment en els següents àmbits:
- trànsit veïnal

- riscos naturals i protecció civil

- regulació de la circulació motoritzada

- turisme i lleure (senderisme)

- activitat agrícola i forestal

- planejament urbanístic

- gestió del medi natural
Productes
L’inventari lliurat comprèn una memòria explicativa, una col·lecció de fitxes

dels camins

documentats i inventariats i un mapa amb la localització dels camins inventariats i codificats.
El lliurament inclou alhora una proposta d’ordenança municipal de camins i tancaments.
Tots els documents es lliuraran en format paper (tres exemplars redactats en valencià o castellà)
i digital (els documents escrits en format word i els gràfics en format DXF i PDF).
Un cop lliurat l’inventari s’informaran les al·legacions que es puguin formular a l’aprovació del
document sense cap altre cost per a l’ajuntament.
Terminí d’execució
El temps d’execució dels treballs és de quatre mesos a comptar des del la data de inici
acordada per ambdues parts en el moment de la formalització de l’encàrrec i un cop disposem
de la documentació facilitada per l’Ajuntament.
La Vila Joiosa a____________
Direcció i coordinació: Xavier Campillo i Besses
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