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ANUNCI CONSULTA PÚBLICA 

 

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració 

de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l’article 133 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat d’aprovar una 

ordenança fiscal per a la protecció dels camins rurals de l’Ajuntament del Pinell de Brai, 

pel seu aprofitament especial.  

 

El marc en què es planteja la norma és la següent: 

 

Antecedents 

 

El notiu de l’ordenança està constituït per l’aprofitament especial dels camins rurals de 

titularitat municipal i vies públiques de domini públic municipal com a conseqüència 

del trànsit o ocupació dels mateixos per vehicles generat com a conseqüència 

d’activitats que per les seves característiques en provoquen la intensitat de l’ús..  

 

Problemes que es volen solucionar amb la norma 

 

Possibilitar dur a terme un manteniment regular d’aquells camins municipals que es 

veuen deteriorats per l’intensiu ús dels vehicles abans esmentats.  

 

Necessitats i oportunitats de la seva aproBNvació 

 

És necessari dur a terme un manteniment regular d’aquells camins que es veuen 

deteriorats per aquells vehicles d’una única activitat o explotació que comporti un ús 

sistemàtic i continu del camí amb intervals i intensitats d’ús rellevant per a la 

conservació del camí; el que es deriva d’activitats industrials; i la circulació de 

vehicles amb materials qualificats com a perillosos, molestos o insalubres.  

 

L’oportunitat que se’n deriva és el manteniment regular d’aquells camins que se’n 

vegin deteriorats, permetent la correcta circulació tant per als vehicles que en fan un ús 

intensiu o industrial i a aquells veins que en facin un ús habitual. 

 

Objectius de la norma 

Mantenir els camins rurals de titularitat municipal en bones condicions. 

 

 

Data inici consulta: 21 de desembre de 2020 

 

Data finalització consulta: 21 de gener de 2020 

 

Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans:  

aj.pinelldebrai@altanet.org  
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