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Presentació

Em plau de presentar-vos aquesta interessant 

publicació, que té vocació de ser eminen-

tment pràctica i útil, sobretot en un temps en 

què la revaloració dels camins històrics i l’auge 

del senderisme han revifat el debat sobre la 

titularitat pública dels camins.

Molts desconeixen la tasca que des del Departament de Medi Ambient es fa 

dia a dia en matèria de camins. Investigacions constants i recerques exhaus-

tives donen com a fruit catàlegs de camins que es lliuren als ajuntaments. 

Però això només és una primera passa, les següents les han de fer els ajun-

taments, que, sovint, tenen grans mancances de personal, temps i recursos. 

Per tot això, i per poder revalorar i fer aprofitables els catàlegs de camins 

que surten d’aquesta institució, vàrem creure necessari fer una posada en 

comú de la problemàtica, dels procediments i de les eines. I així és com va 

néixer aquesta publicació, amb vertadera vocació de ser un manual útil per 

a les entitats locals i ciutadanes que vulguin seguir les passes necessàries i fer 

prevaler la titularitat pública dels camins que ho són.

Esperam que aquesta publicació encoratgi els consistoris, els tècnics, els ju-

ristes i els ciutadans a fer més passes per tenir dia rere dia més camins oberts, 

més camins públics a punt per poder gaudir dels paratges de la nostra illa.

Maria Magdalena Tugores
Consellera executiva de Medi Ambient



Pròleg

La història ha anat marcant sobre el territori unes línies que han traçat 

la supervivència dels pobles i els seus habitants: els camins. Els camins 

esdevenen un patrimoni cultural a preservar. Però a qui correspon la 

conservació d’aquests camins? Al poble, en la seva estructura més bàsica: els 

ens municipals.

 

En aquest context sorgeix la necessitat d’exposar el coneixement que hi ha 

sobre la matèria, i així neix la idea d’aquest llibre com a complement de 

les Jornades de defensa dels camins públics, celebrades a Raixa el Març de 

2011. Es va comprovar la idoneïtat de reunir en un sol document, de manera 

sintètica i pràctica, les idees bàsiques en el dret de defensa dels camins 

públics, la història i la normativa associada. 

 

Poc després de gestar la idea d’un manual de camins, va veure la llum El 

llibre dels camins, promogut per el CADS. I ara un dels seus autors, Xavier 

Campillo és qui enceta el primer capítol del llibre, on deixa clar el lloc que 

han d’ocupar els camins dins la nostra societat. Seguidament s’explica la 

història dels camins, íntimament lligada amb el curs de la història de 

Mallorca. L’equip coordinat per Antoni Reynés és l’encarregat de fer la 

recerca documental i la prospecció geogràfica d’aquests –sovint oblidats- 

béns públics. En tercer lloc hi trobam una visió jurídica dels camins. És un 

capítol dedicat a desplegar el dret local i extreure’n  el que és d’interès per 

a la defensa dels camins. Per acabar s’explica pas per pas com es realitza la 

feina dels catàlegs municipals, la seva metodologia i quines són les fonts 

documentals més importants en la recerca.

 

Per a aquesta obra hem comptat amb l’assessorament d’Antoni Gorrias, 

investigador històric i vertader baluard de la defensa dels camins públics. 

També hi ha col·laborat com a misser Josep Massot, qui recolza des de la 

seva pràctica diària la defensa del dret públic. Des de la Direcció Insular 

d’Urbanisme s’ha col·laborat en aclarir conceptes i volem agraïr també 

l’aportació de fotografies per part de vertaders degustadors de territori.

 

És evident que el tema dels camins públics dóna per elaborar tota una gran 

obra en diversos volums. Aquest llibre pretén ser una passa més en el llarg 

camí recorregut i a recórrer en la defensa dels camins. Una pedra més de 

l’empedrat que conformen tècnics, jurídics, líders polítics, gestors, veïnats 

però sobretot la ciutadania, que és qui finalment n’ha de gaudir.

 

A tots voltros, qui anau al darrera dels camins, esperem que aquest llibre us 

sigui d’utilitat, però sobretot esperem que això no es quedi aquí i seguim 

fent camí plegats.

Caterina Amengual Morro

Directora Insular de Medi Ambient
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1. La determinació de la propietat dels 
camins: entre la geografia i el dret

Xavier Campillo i Besses
Doctor en geografia, perit judicial

La llibertat de circular o desplaçar-se pel territori del país, sigui aquesta 
l’expressió d’una necessitat social o econòmica ―com ara els desplaçaments 
quotidians de mobilitat obligada― o d’un desig de moure’s per simple gaudi, 
és un dret fonamental que reconeix i empara la Constitució Espanyola. Però 
aquest dret topa amb el dret a la propietat privada, que és també un dret 
emparat per la mateixa Constitució, però de rang inferior al dret a circular.1 
Tenim, doncs, dos drets fonamentals que entren o poden entrar en conflicte: 
el dret a circular i el dret a la propietat privada. I aquest conflicte potencial 
es concreta i es fa evident quan la propietat privada exerceix una potestat 
que li atorga la legislació civil: el dret a tancar finques.

Però aquí hi ha un tercer dret en joc. Una motivació habitual per exercir el 
dret a la mobilitat, i que novament recull i empara el text constitucional, és 
el dret a gaudir d’un medi ambient saludable, la qual cosa  té un límit molt 
clar en l’obligació de respectar-lo i protegir-lo que s’estableix en la mateixa 
Constitució. Lògicament, no és possible exercir el dret a gaudir plenament 
de la natura sense tenir igualment el dret de poder-hi accedir, fet pel qual el 
dret a circular i el dret a la natura són complementaris. Així doncs, ambdós 
drets fonamentals poden topar amb el dret a la propietat privada.

1  Cal recordar que el dret constitucional a la propietat privada està delimitat per la seva 
funció social. És justament en base a la preeminència del dret a circular o a gaudir del medi 
ambient que alguns països europeus, com Alemanya, tenen establert un dret de pas universal 
—regulat legalment—, i que neguen, en canvi, el dret general a tancar les finques privades de 
naturalesa rústica.
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Com cal resoldre al nostre país 
aquesta situació contradictòria 
que resulta de la col·lisió de 
drets en principi oposats? 
La resposta és: a través de 
les vies públiques. Així com 
al medi urbà els carrers i les 
places són la garantia que 
permet als ciutadans exercir el 
dret fonamental a circular, a 
l’espai rural i al medi natural, 
carreteres i camins públics 
acompleixen la mateixa fun-
ció. Sense camins públics 
els ciutadans no tenim la llibertat fonamental de moure’ns pel país ni de 
gaudir-ne de la natura i el paisatge. Per consegüent, els camins són molt 
importants.

En aquest context, determinar la titularitat pública dels camins i llur defensa 
planteja dificultats de tipus conceptual i metodològic. Això és així, en bona 
mesura, a causa d’un fet en certa manera paradoxal: mentre la determinació 
última de la propietat dels camins respon a un raonament estrictament 
jurídic, les proves tècniques que han de suportar aquest raonament són de 
naturalesa intrínsecament geogràfica.

1.1. Els camins, un objecte geogràfic

El fet que sovint calgui dirimir els conflictes relatius a la propietat dels 
camins en l’àmbit judicial no hauria de fer oblidar que els camins són, en 
primer lloc, infraestructura viària, la raó de ser de la qual és la satisfacció de 
necessitats socials i econòmiques en el territori.

En efecte, els camins són una infraestructura territorial, vies de comunicació 
al servei de la mobilitat, béns immobles aferrats al terreny construïts amb 
una finalitat pràctica: possibilitar el trànsit de persones i el trànsit de 
mercaderies, amb l’ajut dels mitjans de transport a l’abast, antany cavalleries, 
avui vehicles mecànics amb motor o sense.
Els camins són, així, una part del sistema terrestre de comunicacions i 
transports que configura una densa i extensa xarxa territorial de naturalesa 

Camí de Calicant, Sant Llorenç
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funcional, i és en aquest sentit que podem afirmar que els camins són un 
objecte intrínsecament geogràfic.

El sistema viari, de les autopistes als caminois o tiranys, és en realitat un tot 
funcional. Això no obstant, lògicament, dins d’una xarxa viària tan complexa 
és possible distingir nivells disposats al si d’una estructura jeràrquica. És en 
aquest context que hem de situar la distinció bàsica entre carreteres i camins.

En l’ordenament jurídic espa-
nyol els camins es defineixen 
per exclusió respecte de la 
xarxa de carreteres. És a dir, 
són camins tots els vials que 
no tenen la consideració de 
carretera segons la legislació 
de carreteres. La realitat és 
que la definició de carretera 
inclosa en la llei marc espa-
nyola és summament pobra: 
«Es consideren carreteres 
les vies de domini i ús públic 
projectades i construïdes 
fonamentalment per a la circulació de vehicles automòbils.»2 Molts camins 
rodats de titularitat municipal, pavimentats amb regatge asfàltic i dotats 
de senyalització de carreteres, complirien àmpliament aquesta definició. 
Tanmateix, les vies municipals estan excloses dels diferents nivells de la 
xarxa de carreteres, sense que això estigui justificat. Sols cal recordar que les 
actuals carreteres provincials deriven dels plans de camins veïnals del segle 
xix i començament del xx, és a dir, que es tracta de camins la millora dels 
quals ―i a l’últim la gestió i la titularitat― fou assumida per les diputacions 
provincials, mentre que la resta de camins municipals no tingué aquesta 
sort. Hi ha camins municipals que no són carreteres, simplement perquè 
les administracions superiors no han volgut assumir la feixuga càrrega que 
representa gestionar-les i mantenir-les. Consegüentment, els camins públics 
són competència de les administracions municipals, que se n’han d’ocupar 
amb els seus migrats recursos humans i econòmics.

2  Ídem l’article equivalent de la Llei 5/1990, de carreteres de les Illes Balears: «Es consideren 
carreteres les vies de domini i ús públic, projectades, construïdes o adaptades fonamentalment 
per a la circulació de vehicles automòbils.» 

Camí d’ús cicloturístic
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A diferència de les lleis espanyola i balear, tant la llei valenciana de carreteres 
com la catalana exclouen explícitament de la xarxa de carreteres les vies de 
titularitat municipal amb independència de les característiques tècniques. 
Alhora, la llei catalana conté una definició més completa de les vies que 
queden excloses de la xarxa de carreteres:

«-2 Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei:
a) Les vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa 
viària municipal, sempre que no tinguin la consideració de tram urbà 
o de travessera.
 b) Les pistes forestals i els camins rurals. 
c) Els camins de servei o d’accés, de titularitat pública o privada, 
construïts com a elements auxiliars o complementaris de les activitats 
específiques de llurs titulars [...]. 
d) Les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d’acord 
amb el planejament vigent.»

La llei catalana clarifica la distinció legal entre carreteres i camins, i ens 
proporciona també un esbós de divisió jeràrquica. La distinció té una base 
mixta, car, explícitament o implícita, comprèn criteris morfològics, funcionals 
i administratius. D’això deriva fonamentalment que les vies de titularitat 
municipal i de propietat privada no tenen la consideració de carreteres amb 
independència de les característiques morfològiques (vies rodades o no, vies 
pavimentades o no). I pel que fa a la jerarquia, la llei distingeix entre:3

1) Una xarxa primària integrada per les vies de domini públic de 
titularitat municipal d’accés als nuclis de població (xarxa veïnal).
2) Una xarxa secundària de camins rurals integrada per les vies de 
domini públic de titularitat municipal (xarxa rural).
3) Una xarxa terciària formada per camins forestals, públics o privats 
(dins la qual podríem incloure també els camins d’ús agrícola) (xarxa 
agroforestal).
4) Les vies privades (inclosos els camins patrimonials de les 
administracions públiques).

3  També la Llei de camins públics d’Extremadura distingeix tres nivells de xarxa (primària o 
accés a nuclis de població, secundària o resta de camins, terciària o forestal), i exclou de la Llei 
els camins de propietat privada.

La distinció funcional entre una xarxa principal d’accés als nuclis i una 
xarxa rural s’adiu amb la que ja s’establia en la legislació de camins des 
del Reglament espanyol de 8 d’abril de 1848 fins a la Llei de camins veïnals 
de 1904, que distingia entre camins veïnals de primer i segon ordre, els 
segons anomenats en la literatura administrativa també camins rurals, que 
quedaven exclosos de la política de subvencions de l’època malgrat tenir la 
consideració de camins públics de titularitat municipal.

Obtindrem una visió completa de la xarxa de camins arreu del país si, a 
aquestes categories, hi afegim:

1) Els camins no aptes per a la circulació rodada (bàsicament camins 
de ferradura i caminois) (xarxa històrica o rural tradicional).
2) Les vies pecuàries que defineix i regula la Llei 3/1995, de vies 
pecuàries, anomenades a Mallorca camins de muntanya, camins de 
mar i camades (xarxa de vies pecuàries).

En suma, per exclusió de la legislació de carreteres, són camins les vies de 
titularitat municipal i titularitat privada, també les vies no destinades a 
la circulació general de vehicles (com ara camins rurals no pavimentats, 
camins forestals i agrícoles), i les vies no aptes per al trànsit rodat (que 
constitueixen una xarxa històrica o fòssil integrada per camins de ferradura 
i tiranys).

Camí vell d’Estallencs
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La distinció entre carreteres i camins determina així, a grans trets, l’existència 
d’un nivell de la xarxa viària de rang superior o privilegiat, de naturalesa 
interurbana, i d’un nivell de rang inferior, i menystingut, de naturalesa 
rural, que queda en mans dels municipis, i que rep menys recursos perquè 
suposadament satisfà funcions socioeconòmiques de segon ordre, fet que 
col·loca la xarxa de camins en una posició marginal al si del sistema viari. I 
si això és així, pel que fa als camins rurals i forestals aptes per al trànsit de 
vehicles motoritzats, encara ho és més per a la xarxa històrica de camins 
de ferradura i tiranys, transitables només a peu, que esdevinguts fòssils 
tecnològics ―com a restes d’antics sistemes de comunicació desapareguts 
que foren absorbits o destruïts per la xarxa viària moderna― romanen 
generalment, o molt sovint,  negligits  i en una situació de vulnerabilitat 
extrema.

Però, per apreciar en la  
justa mesura la importància 
territorial dels camins, cal 
subratllar que la xarxa de 
camins és molt més extensa 
que la de carreteres. Gràcies 
als inventaris de camins, avui 
sabem que les carreteres 
són, a tot estirar, el 10 % de 
la xarxa viària de titularitat 
pública, i que l’extensió del 
domini públic de camins és 
superior, per exemple, a la 
del domini públic hidràulic.

1.2. La titularitat pública dels camins des de la 
geografia

De bell antuvi, cal aclarir que els camins públics no són drets de pas, sinó 
béns immobles de titularitat pública (com les mateixes carreteres).4 Hi ha 
camins de propietat pública i camins de propietat privada, i la propietat del 
sòl pertany al titular de la via.

4  Això no exclou que les administracions públiques puguin ser titulars de servituds de 
pas, com les establertes en la Llei de costes i la Llei d’aigües, entre d’altres.

Rotes de Caimari
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En cas de conflicte o litigi, determinar si una via és de propietat pública 
o privada és una competència de la jurisdicció civil. Això no obstant, cal 
subratllar que les proves tècniques que han de permetre a la justícia dirimir 
sobre el cas en disputa són essencialment de naturalesa geogràfica i històrica. 
Per consegüent, reduir la propietat dels camins a un fet de naturalesa 
estrictament jurídica és una simplificació que no s’adiu amb la realitat, car 
els camins públics no sols no són una realitat exclusivament jurídica, sinó que 
abans de res són una realitat funcional de naturalesa social i econòmica, i 
una realitat social de naturalesa històrica i cultural. Això és així perquè, a 
diferència de les carreteres, projectades i construïdes de nou en nou pels 
enginyers a partir dels plans iniciats al darrer terç del segle xix que inclouen 
expedients de cessió i expropiació dels terrenys afectats a les noves vies 
construïdes, els camins, per bé que poden haver estat millorats en èpoques 
més o menys recents, no són vies construïdes recentment ans tenen un origen 
remot o històric. A desgrat que jurídicament un camí públic sigui en última 
instància qualsevol camí que una administració pública ―generalment 
l’ajuntament― ha adquirit d’una forma admesa en dret (cessió, expropiació, 
compra, etc.), en l’àmbit dels camins la propietat pública resulta generalment 
d’un procés històric de naturalesa immemorial: la prescripció immemorial, 
consistent en la possessió de la 
cosa des de temps remots. Aquest 
és el títol de propietat per mitjà 
del qual els ajuntaments han 
esdevingut titulars de la majoria 
de camins públics.

Consegüentment, la prova o 
demostració de la propietat 
pública d’un camí té dues parts o 
components: 1. La possessió (o ús 
públic); 2. El caràcter immemorial 
de la possessió (o ús públic).

Si la titularitat pública dels camins 
és el resultat d’un procés històric, 
és clar que el reconeixement 
jurídic de la propietat no és 
l’origen, sinó la conseqüència 
d’una realitat de fet, de manera 
que aquest reconeixement Camí del Castell d’Alaró
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està subordinat a una seqüència prèvia de fets que no són pròpiament de 
naturalesa jurídica. Per això dèiem més amunt que els camins públics són, 
en primer lloc, una realitat geogràfica, socioeconòmica, històrica i cultural.

Aquest fet és reconegut explícitament o implícita en la legislació aplicable 
i la jurisprudència. En l’article 344 del Codi civil espanyol s’estableix que els 
camins provincials i els veïnals són béns d’ús públic, però aquesta referència 
remet a la legislació de camins veïnals, concretament al Reial decret de 
camins veïnals de l’any 1848, que defineix els camins veïnals de primer ordre 
a partir de la funcionalitat social i econòmica: «per conduir a un mercat, 
a una carretera nacional o provincial, a un canal, a la capital del districte 
judicial o electoral, o per qualsevol altra circumstància, interessin a diversos 
pobles a un temps i siguin de trànsit actiu i freqüent.» Ídem la Llei de camins 
veïnals de 1904: «Art. 2.a) Els que uneixin carreteres de l’Estat o provincials 
amb estacions de ferrocarrils [...]. b) Els que uneixin caps de partits judicials 
o  poblacions en què hi hagi mercats o fàbriques importants amb estacions 
de ferrocarrils [...]. c) Els d’interès comú a dos o més ajuntaments o que 
per alguna circumstància especial afecten el trànsit general d’una regió 
important.»  I la Llei de camins veïnals de 1911: «Són camins de servei públic 
als efectes de la llei: els que enllacin un poble amb un altre, amb una estació 
de ferrocarril, amb un port, cala o embarcador, amb un mercat o establiment 
de servei o utilitat pública o amb una carretera construïda o camí veïnal 
en bon estat de conservació pels quals es pugui anar a qualsevol d’aquests 
punts; els que n’enllacin dos; els que dins d’un municipi enllacin el cap del 
mateix amb els suburbis.»5

És a dir que, a l’hora de conceptualitzar els camins d’ús públic, el legislador6 
remet reiteradament a exemples de funcionalitat i jerarquia de la 
infraestructura viària, i aquí cal subratllar que l’estudi de la funcionalitat o 
l’ús, l’estructura territorial i la jerarquia de la xarxa viària, és una competència 
de la ciència geogràfica.

5  El Costumari publicat l’any 1921 per l’Oficina d’Estudis Jurídics de la Mancomunitat de 
Catalunya reconeix igualment aquesta associació entre ús i funció «[són camins públics] els ca-
mins rals, els veïnals, els que segueixen el jaç d’un riu o riera, o canal públic, i els que van a una 
església, cementiri o a una font pública.»

6  També la jurisprudència ha establert el vincle entre funcionalitat i ús públic. Vegeu, per 
exemple, la STS de 7 de maig de 1987: «[...] que, en servir d’accés a un lloc com és el santuari esmen-
tat, té una finalitat pública indiscutible, que serveix d’empremta a la pròpia naturalesa jurídica del 
camí de què es tracta.»
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1.2.1. L’ús públic

En termes jurídics, l’ús públic d’un camí equival a la possessió del bé 
immoble. Els juristes han considerat l’ús públic d’una via una realitat de fet 
determinable per l’ús immemorial, l’afectació a un servei públic i la inclusió 
en un inventari. Alhora, la doctrina jurídica i la jurisprudència han identificat 
l’ús públic amb un convenciment col·lectiu que es pot definir com «l’ús que 
hom fa del bé amb el convenciment que s’exerceix un dret inherent a la 
col·lectivitat.»7 

Aquesta definició, encara que pot ser encertada des de la perspectiva 
sociològica i cultural, requereix, des de l’òptica tècnica extrajurídica, una 
explicació de l’ús públic menys dependent d’un convenciment que és per 
pròpia naturalesa subjectiu, encara que compartit per la col·lectivitat. I això 
també, perquè el testimoni subjectiu de la col·lectivitat ―que s’ha de situar 
en el marc de la immemorialitat perquè sigui plenament efectiu― resulta 
de cada cop més difícil d’obtenir a causa del despoblament de moltes zones 
rurals, o perquè l’avior d’avui sovint ja no pot documentar l’ús original 
o tradicional de molts camins històrics, perquè no n’ha conegut l’ús que 
n’havia fet la societat premoderna. I no cal oblidar tampoc que els testimonis 
es poden veure pressionats per l’entorn social i que es neguen de vegades 
a declarar, o que les declaracions de testimonis poden ser contradictòries, 

7  Vegeu la Llei (T.1993-2) «[...] l’important és que s’utilitzi com a via de comunicació amb el 
convenciment que es tracta d’un dret inherent a la col·lectivitat [...].»

Imatge antiga del camí del barranc de Biniaraix
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fet que n’erosiona la credibilitat i pot anul·lar l’efectivitat de la prova. És 
per això que les proves documentals de naturalesa objectiva tenen una 
rellevància de cada vegada més gran en les accions administratives en 
defensa dels camins públics.

L’ús públic dels camins, novament, és un fet geogràfic. Hem vist com 
el legislador reiteradament relacionava l’ús públic dels camins amb la 
satisfacció de determinades funcions socioeconòmiques. Això és el resultat 
d’un raonament empíric de naturalesa geogràfica. En efecte, des d’aquesta 
perspectiva l’ús públic d’una via és una conseqüència de la funcionalitat de 
la via en qüestió. Per a la geografia, un camí públic és un camí que satisfà 
necessitats socials i econòmiques inherents a la col·lectivitat, és a dir, un 
camí que té o assumeix una funcionalitat pública (tal com s’esdevé amb 
carreteres, places i carrers).

Si l’ús públic és l’expressió d’una funció, la funció de la via és la manifestació 
d’una necessitat objectiva, social o econòmica de la col·lectivitat. 
Consegüentment, la demostració geogràfica de l’ús públic ―amb el concurs 
de proves documentals i de testimonis― passa per la identificació de les 
funcions socials i econòmiques que els camins satisfan o han satisfet per a la 
col·lectivitat: quina és o era la raó de ser del camí?, quin ús se’n fa o se’n feia 
i per part de qui? quina és o era la seva utilitat als ulls de la col·lectivitat? 
Aquestes són les preguntes que cal respondre.

1.2.2. La immemorialitat

Per demostrar la naturalesa pública d’un camí, el segon factor que cal 
demostrar és el caràcter immemorial de l’ús públic. La llei no defineix el 
concepte temps immemorial, però és clar que el terme té un fonament 
memorístic no historicista. És a dir, que no es tracta d’absència de 
documentació històrica (la memòria que ens proporcionarien els documents 
històrics conservats en arxius), sinó d’absència de memòria social o 
col·lectiva. Per consegüent, no cal remetre’ns als temps dels romans ni als 
temps medievals per acreditar el caràcter immemorial de l’afectació d’un 
camí a l’ús públic. A Espanya, en l’àmbit jurisprudencial, la immemorialitat 
s’assimila a una prescripció centenària (de 99 anys).8

8  L’antic article 343 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya definia la immemorialitat així: 
«quan l’actual generació, ni per ella mateixa ni per tradició de l’anterior, hagi conegut un estat 
diferent de les coses.»
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1.2.3. L’ús de les fonts documentals

Des de l’òptica tècnica i metodològica, si la titularitat pública d’un camí deriva 
d’un procés històric, allò que amb les fonts d’informació caldrà documentar i 
provar fins allà on sigui possible i/o necessari, és el mateix procés que equival 
a la destinació a l’ús públic des de temps immemorial. Tanmateix, l’ús de la 
documentació variarà també en funció de la finalitat específica de l’estudi: 
1. Inventari municipal de camins; 2. Dictamen pericial.

1. Inventari municipal de camins

Si del que es tracta és d’inventariar camins, atès que l’inventari municipal 
no té naturalesa constitutiva ni probatòria de la titularitat, tampoc no se 
li ha d’exigir una prova acabada o completa del títol d’adquisició del bé 
inventariat, especialment en el cas dels camins de domini públic, en què 
el títol és un procés històric de naturalesa intangible. Per consegüent, des 
de la perspectiva geogràfica, i com a criteri tècnic i metodològic, sembla 
lògic i raonable exigir que s’inventariïn tots els camins dels quals hi hagi 
indicis suficients (de vegades seran més sòlids, d’altres menys) sobre la seva 
destinació a l’ús públic al temps present o fins a èpoques passades més o 
menys recents (d’acord amb la memòria viva o documental que se’n tingui). 

Així, doncs, per tal de no convertir l’inventari en un document tècnicament 
arbitrari o inconsistent metodològicament, és important que tot inventari 
especifiqui, si més no, els indicis que sustenten la inclusió de cada camí en 
l’inventari, i que identifiqui adequadament les fonts documentals on es troben 
aquests indicis, perquè davant d’una impugnació o al·legació en contra, hom 
pugui acudir a les fonts documentals originals amb l’objectiu d’argumentar o 
provar, ara sí, la inclusió del camí qüestionat a l’inventari de béns del municipi. 

2. Dictamen pericial

La prova o demostració de l’adquisició efectiva del bé pot ser, doncs, l’objecte 
d’un dictamen pericial. Un dictamen o informe pericial és un document tècnic 
elaborat per un perit o expert que, sobre una base factual documentable i 
objectivable, i seguint una metodologia científica d’anàlisi i interpretació 
de les fonts d’informació, demostra una seqüència de fets i assoleix unes 
conclusions vàlides. El dictamen pericial té el valor de prova pericial en el 
marc d’un procés judicial i el perit l’haurà de defensar, si s’escau, davant 
d’un tribunal. En aquest sentit, cal tenir present que, malgrat l’enfocament 
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tècnic inherent al dictamen, aquest ha de ser concís i molt clar, car s’adreça a 
uns actors ―els lletrats i els jutges― que sense ésser geògrafs ni historiadors 
hauran d’interpretar jurídicament els fets presentats.

L’ús de les fonts documentals amb aquesta finalitat ha d’atènyer almanco els 
objectius següents: 1. Documentar l’existència del camí; 2. Documentar-ne el 
traçat i l’amplada; 3. Documentar-ne l’ús públic; 4. Documentar-ne el caràcter 
immemorial de l’ús públic; 5. Documentar la consideració social del camí.
Atès que la titularitat pública és el resultat d’un procés geogràfic de 
naturalesa històrica, amb el dictamen pericial el que cal és presentar el 
procés sobre la base objectiva que aporten els documents i llur interpretació 
tècnica a fi que un jutge pugui validar-lo aplicant el dret.

1.3. Relació entre ús públic, ús privatiu i categories 
funcionals des d’una òptica historicogeogràfica

1.3.1. Camins reials, camins veïnals i vies pecuàries

Quan, des d’una perspectiva geogràfica, s’analitza l’estructura i la 
funcionalitat de la xarxa de camins d’un territori, s’observa com els nuclis 
de població constitueixen els nodes de primer nivell de la xarxa viària i com 
aquesta s’articula al voltant d’aquests. En definitiva, l’anàlisi de l’estructura 
jeràrquica i funcional de la xarxa viària revela que els camins veïnals estan 
situats al capdamunt de la jerarquia formant una xarxa funcional de primer 
nivell. En plena coincidència amb les definicions compreses dins la  legislació 
de camins veïnals del segle xix i al començament del xx, l’estudi de les xarxes 
demostra que els camins veïnals corresponen a aquells camins de naturalesa 
estructurant que comuniquen els nuclis de població entre si i aquests amb 
la xarxa de carreteres. Funcionalment, els camins veïnals no són sinó una 
actualització administrativa i legal dels antics camins reials.9

Com que Espanya no disposa d’una llei marc, vigent i actual, de camins 
a imatge de la Llei de carreteres, l’ús en el llenguatge jurídic, legal i 

9  Els canvis terminològics esdevinguts amb el pas del temps poden induir a una gran confusió. 
Fins al segle xviii, es distingia entre camins reials (o camins públics principals) i camins veïnals (o 
camins públics secundaris). Al segle xix, a mesura que les carreteres de nova construcció substi-
tueixen els grans camins reials en qualitat de xarxa primària, comença a usar-se el terme camí 
veïnal en substitució de camí reial i camí rural en substitució de camí veïnal. Això no obstant,  
popularment subsisteix el terme camí reial aplicat als antics traçats que no foren transformats 
en carreteres.
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administratiu actual de termes com ara camí veïnal, camí rural, pista forestal, 
resulta bastant confús, car no parteix d’una definició clara i actualitzada 
d’aquests termes, els quals remeten a legislacions sectorials amb definicions 
diferents ―si no divergents― i a textos legals periclitats, com les lleis de 
camins veïnals esmentades.

A aquesta confusió contribueix encara la subsistència, en forma de costum o 
tradició, de termes provinents del sistema politicojurídic anterior al Decret de 
Nova Planta, com ara el terme camí reial, referit als camins públics principals 
que uneixen els pobles entre si. Els camins reials no són sinó els mateixos 
camins que passarien a denominar-se camins veïnals en la nova terminologia 
introduïda per la legislació de 
camins de fa dos segles. Així, 
en el decurs del segle xix el 
mateix camí reial que apareix 
esmentat en documents no-
tarials i cartogràfics, pas-
sa sovint a denominar-se 
camino vecinal, d’acord amb 
la terminologia en voga. En 
suma, des de l’òptica històrica, 
geogràfica i cultural, els camins 
veïnals (segons la literatura 
administrativa vuitcentista) i 
els camins rals (que remeten al vell règim foral) són per definició camins d’ús 
públic des de temps immemorial, de titularitat pública municipal.10 

El mateix es pot dir de les vies pecuàries, de titularitat autonòmica. En la 
Llei 3/1995, de vies pecuàries, s’estableix que «S’entén per vies pecuèries les 
rutes o itineraris per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit 
ramader». És, doncs, el trànsit actual o pretèrit de ramats el que dóna al 
camí la condició de via pecuària, mentre la referència a la tradició indica que 
la condició de via pecuària és sancionada pel costum local.

Tanmateix, un camí ramader no és simplement un camí per on transita bestiar, 
sinó un camí destinat específicament al trànsit de ramats transhumants 
(d’abast regional) o de transterminància (d’abast més local, com a Mallorca). 
Altrament tots els camins foren ramaders, atès que en la societat agrícola 

10  De la mateixa manera que, per definició, són públics els camis ramaders, de titularitat auto-
nòmica.

Camí de Calvià a Puigpunyent
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i ramadera tradicional gairebé per tots els camins rurals d’un terme en un 
moment o altre circulava el bestiar del poble. Consegüentment, aquests 
camins singulars són, també, el resultat d’un procés històric de naturalesa 
immemorial que té lloc en l’àmbit local, és a dir, que en primera instància 
són realitats de fet avalades per la tradició.

Amb la resta de camins caldrà procedir de la mateixa manera. Però, si 
en el cas de camins reials, camins veïnals i vies pecuàries, l’ús públic i la 
immemorialitat d’aquests són inherents a la pròpia naturalesa, en el cas dels 
camins rurals de titularitat pública, de segon rang, caldrà identificar en cada 
cas la funció pública associada d’on s’infereix inequívocament l’ús públic 
(com ara l’accés a un equipament públic ―port o cala, escola, cementiri, 
santuari, font, etc.―) i l’antiguitat d’aquest ús.

Dit això, resulta obvi que els camins públics no són una mera infraestructura 
viària amb una utilitat econòmica, ans també una realitat social i cultural. 
Aquest fet es fa especialment palès en el concepte d’ús públic entès com 
un convenciment col·lectiu. El «poble» és l’agent que exerceix la possessió 
del bé públic a través de l’ús col·lectiu del camí. Per això se l’apropia 
col·lectivament i el viu com una cosa pròpia, i el converteix fins i tot en un 
signe d’identitat de la comunitat, encara més quan es tracta de camins amb 
un valor cultural, històric o estètic sobresortint. Tanmateix, la col·lectivitat 
sovint no sap explicar què és un camí públic o per què el camí és públic. 
Però la col·lectivitat sap, amb el convenciment que emana de la tradició, 
que «el poble» hi té un dret i que el camí públic és inviolable. Un refrany 
valencià diu així «Qui sembra en camí real, perd lo gra i perd lo jornal». 
Encara que el «poble» no sap de lleis, sí sap que els camins públics són 
una cosa sagrada, i aquesta certesa enllaça amb la naturalesa inalienable i 
imprescriptible que, efectivament, la legislació aplicable reconeix els béns 
de domini públic.

1.3.2. Camins privats 

Una definició geogràfica dels camins privats basada en la funcionalitat pot 
acabar de contribuir a distingir ambdues realitats. La definició de via de 
servei que inclou la Llei de carreteres és una bona definició empírica del 
que realment és un camí privat: «Els camins de servei o d’accés construïts 
com elements auxiliars o complementaris de les activitats específiques de 
llurs titulars.» És a dir que, a diferència d’un camí públic, un camí privat és 
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un camí construït per un particular a l’interior de la seva finca privada per 
satisfer les necessitats pròpies de la finca (o bé un camí patrimonial d’una 
administració pública construït o usat amb finalitats anàlogues). Els camins 
privats no són d’ús públic, ans d’ús privatiu. Llur sòl és de propietat privada 
i l’ús que en puguin fer les persones serà a títol individual i només per 
tolerància del propietari (llevat que disposin d’un dret de pas legalment 
constituït).

Des de la perspectiva geogràfica, com podem distingir l’ús públic de l’ús per 
tolerància del propietari?11 Novament per mitjà de la funcionalitat associada 
a la via. Si no hi ha una necessitat objectiva d’ús per part de la col·lectivitat, 
no hi haurà tampoc funcionalitat pública ni hi haurà ús públic. Pot servir 
d’exemple el cas d’un camí que neix a l’interior d’una finca i mor a l’interior 
de la mateixa finca, i que condueix a l’habitatge del propietari o a un camp 
de conreu, on aquest mor. És clar que cap persona aliena a la propietat 
podrà justificar en nom de la col·lectivitat una necessitat objectiva d’accés a 
una residència o superfície d’explotació privades.
En aquest camp, l’ús compartit de determinats camins i l’accés al poblament 
disseminat plantegen els majors problemes metodològics. En el primer cas es 
tracta de camins que accedeixen a dues o més finques particulars on acaben 
morint. L’ús col·lectiu compartit no pressuposa necessàriament ús públic, si 

11  Aquesta distinció és fonamental, no sols en l’àmbit de la prescripció immemorial, sinó tam-
bé en el de la usucapió, és a dir, l’adquisició de la possessió ha de ser en concepte d’amo, i ha 
de ser pública, pacífica i ininterrompuda durant el període de temps que fixa la norma civil (v. 
article 1940 i s del CC).

Camí a cala de s’Almunia
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aquest es limita al col·lectiu integrat pel conjunt de propietaris. El Codi civil 
reconeix la possibilitat que la propietat dels béns immobles de propietat 
privada recaigui en una col·lectivitat. En el cas dels disseminats, és natural que 
des d’un habitatge hagi existit sempre un camí que condueix a l’habitatge veí, 
de manera que els camins enllacen i poden acabar travessant diverses finques 
i sortir a un camí públic. Es torna així a plantejar la qüestió de l’ús compartit 
de determinats camins per part d’una col·lectivitat reduïda d’individus.

En ambdós casos, aquest dilema, conceptualment i metodològica, no té una 
solució clara des de l’òptica purament funcional. Caldrà analitzar-los cas 
per cas i, si resulta necessari, basar-se ―si és possible― en el convenciment 
subjectiu de la col·lectivitat, abans esmentat, que poden proporcionar els 
testimonis, que pot fer decantar la balança en un sentit o en l’altre.

A tall de conclusió, es pot destacar la consideració dels camins com un 
objecte geogràfic, com a infraestructura territorial destinada a satisfer 
necessitats socials i econòmiques en l’àmbit de la mobilitat i el transport. 
I, en aquest context, la identificació de la titularitat pública amb el resultat 
d’un procés històric fonamentat en la immemorialitat de l’ús públic, i, a 
l’últim, la consideració de l’ús públic com una expressió o manifestació de 
la funcionalitat de les vies associada a la satisfacció de necessitats objectives 
inherents a la col·lectivitat. De manera que la reducció dels camins públics a 
un objecte jurídic, sense comprendre l’objecte en totes les seves dimensions, 
pot conduir a accions i judicis absurds, com el d’aquell municipi que davant 
d’una demanda veïnal justa, es negava a defensar el camí reial adduint que 
la seva titularitat cadastral era privada i que l’ajuntament desconeixia qui 
n’era el propietari. Haver de demostrar davant d’un tribunal que, un camí 
veïnal o un camí reial són camins públics és quelcom semblant a haver de 
demostrar de qui és el carrer Major o la plaça Major (que sovint no estan 
inscrits tampoc en el Registre de la Propietat), però cal advertir que en un 
procés judicial no s’ha de tenir res per obvi ni conegut.

2. Els camins en la història
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2. Els camins en la història

Antoni Reynés i Francesca Rotger

Poc o gens es pot xerrar de la xarxa viària abans de la conquesta. Algunes 
hipòtesis assenyalen l’existència d’una calçada romana entre les poblacions 
de Palma i Pollentia, sense que s’hagi trobat cap resta arqueològica 
significativa. L’existència d’un gran nombre d’alqueries i rafals esmentats 
en el Llibre del Repartiment fa pensar en una extensa xarxa viària. Altres 
elements com les portes a la murada de Ciutat, l’orografia que condicionava 
aquestes vies i la documentació immediata a la conquesta poden donar 
alguns indicis de quins eren els principals itineraris.

La xarxa viària immediata a l’arribada dels catalans s’anà ampliant amb el 
temps gràcies a les noves formes d’explotació del sòl, l’aparició de noves 
viles o les necessitats defensives.
 
Jaume I (1229-1276) inicià, a la segona fase del seu regnat, una planificació 
econòmica que preveia la reforma i el finançament de la xarxa de camins, 
però va ser Jaume II (1276-1311) qui va assumir el paper de gran organitzador 
del regne. Quan el 1298 retornà a Mallorca, després d’acceptar ser feudatari 
del rei d’Aragó, va disposar tot un seguit de mesures jurídiques i polítiques 
destinades a aconseguir el desenvolupament econòmic, social i cultural de les 
illes.12 Aquestes mesures també afectaven la infraestructura viària: l’any 1299 
manà que les viles contribuïssin a la conservació de camins13 i l’any 1300 va 
atorgar les Ordinacions, que havien de regular la creació de les noves viles i, 
amb aquestes, les noves vies de comunicació. A l’Ordinació de la vila de Petra 
s’especificava el següent: «[...] Item ordonarem que tots los Camins Reals qui 
sien de la dita Vila ayen d’ample dos destras qui fan IIII brassas reals [...].14 

12  ANDREU GALMÉS, Jaume. L’Ordinació de Petra, any 1300. Teoria i realitat. Mallorca: Ajunta-
ment de Petra i Consell de Mallorca, 2000. 

13  ORDINAS, Gabriel. «La gestió històrica dels camins. Els tipus de camins», a La Serra de Tramun-
tana. Aportacions per a un debat. Mallorca: Sa Nostra i Grup Excursionista de Mallorca, 1998.

14  ANDREU GALMÉS, Jaume. L’Ordinació de Petra, any 1300. Teoria i realitat. Mallorca: Ajunta-
ment de Petra i Consell de Mallorca, 2000. 
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Els recursos per finançar la construcció de ponts i camins es varen treure 
dels imposts generals (talles generals, veïnals, etc.), un terç dels quals es va 
destinar a la part forana.15 Hi havia altres sistemes per mantenir els camins, 
que perduraren durant segles: les donacions de particulars eren freqüents, 
com en el cas del camí vell de Lluc, i també els llegats que es feien per aquest 
concepte,16 afavorits ambdós per l’Església, que contribuïa a la conservació 
dels camins que eren del seu interès.

Durant el regnat de Jaume III (1324-1349), es va dictar la sentència de l’abat 
d’Arles, en el plet que enfrontava els habitants de Ciutat amb els jurats de 
la vila de Montuïri.17 Aquesta sentència fou de gran importància ja que 
obligava els ciutadans a contribuir en el manteniment dels camins i ponts de 
les parròquies foranes on tenien possessions. Dictada el 29 de gener de 1332 
per Bernat, abat del monestir d’Arles de l’orde de Cluny i consiliari del rei de 
Mallorca, determinava l’obligació dels ciutadans de Mallorca de contribuir a 
les despeses de les talaies, escoltes, obres de l’església i fortificacions, així com 
també en els camins, ponts, calçades i aqüeductes, d’acord amb el major o 

15  CONSELL DE MALLORCA. DEPARTAMENT DE CULTURA. Jaume II i les ordinacions de l’any 
1300. Palma: Consell de Mallorca, 2002.

16  Pere Domingo i Bartomeu Pellisser feien, el 1290 i 1292, respectivament, una deixa en el seu 
testament per al manteniment del camí de Sóller a la Ciutat de Mallorca (JUAN MESTRE, Rafael. 
Hojas de Lluc, núm. 24. Ciclostilat).

17  Arxiu municipal de Campanet. Noticia que per comu veinatge tots los homens tenan a 
pagar alli hon tenan possessions (1778).

Camí vell de Lluc

 Els camins en la història 31

menor benefici seu o de les seves possessions. Fou confirmada en la pontifícia 
concòrdia de l’any 168418 i continuà vigent fins a la Constitució de Cadis de 
1812, encara que es continua esmentant amb posterioritat.19

També va ser aquest monarca el que va crear, l’any 1334, el càrrec de mostassaf, 
funcionari públic nomenat directament pel rei o el governador que es cuidava, 
a cada vila, de vigilar i mantenir els camins, així com dels litigis que sorgien 
sobre l’amplada, el tancament, etc. L’àmbit de les seves competències no 
sempre estava clar i s’originaren nombrosos conflictes amb els batles, que en 
ocasions havia de dirimir el governador. Així, el 1358 aquest determinà que el 
mostassaf s’havia d’encarregar de tenir nets i condrets els camins, mentre que 
els batles tenien la prerrogativa de dictar bans o donar camins.

Segons una de les sentències 
del mostassaf, els camins 
reials havien de tenir una 
amplària d’un destre o 17 
pams reials, que equi-valien 
a 21 pams, aproximadament, 
mentre que per als altres 
camins establia unes mesures 
que oscil·laven entre 6 i 10 
pams.20  Els camins reials 
eren, com el nom indica, 
els de competència del rei 
i la procuració reial era la 
institució que entenia dels 
delictes que s’hi cometien; exercia la seva justícia implacablement i una 
brega o mort en camí reial podia ser castigada amb la mort. El procurador 
s’encarregava de la defensa del patrimoni del monarca i entre les seves 
funcions judicials hi havia la de dirimir les causes entre particulars sobre 
camins reials.

18  Arxiu municipal de Palma. Sign. FP 857-XXI. Sobre el Estado de los caminos de este distrito 
(1821).

19  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. VI-61/5. Expediente sobre la construcción y 
fábrica radical del camino nuevo que desde esta Capital y puente de Jesús extramuros se dirige 
a la Villa de Puigpuñent (1816): «...Se ha acordado y resuelto que los vecinos concurriran volun-
tariamente por su interes, y por la obligacion en que se hallan constituidos arregladamente a 
la sentencia del Abad de Arlés del año de 1332...».

20  GARAU, Isabel. El mostassaf de Pollença (1393-1413). Pollença: Ajuntament de Pollença, 
1987.

Camí de carro de Lluc a Pollença (Biblioteca Lluís 
Alemany)
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Malgrat les dificultats financeres que patia el regne, les necessitats 
estratègiques demandaven la recomposició constant de les fortificacions 
que hi havia i els seus camins d’accés, com veim al castell d’Alaró, on el 1352 
es varen fer diversos pagaments en concepte d’adobs, entre els quals un 
de 25 lliures satisfet a Arcís de Montalegre per recompondre el camí que 
hi pujava i facilitar així l’arribada de les bísties amb el material i pertrets 
necessaris per emprendre les obres.21 Però aquestes actuacions no variaven 
gaire la situació de la xarxa viària que, a finals del segle xiv, era deficient, 
sobretot pel que fa a les comunicacions entre la part forana i Ciutat. 

Algunes mesures intentaren posar-hi remei: Pere IV ordenà al governador 
de Mallorca que reformàs els camins amb fons aportats per la ciutat i els 
particulars interessats, arbitrant un sistema de compensacions als afectats 
per les expropiacions.22 D’altra banda, el governador de Mallorca, Olf de 
Pròixida, i el reformador Berenguer d’Abella publicaven, l’any 1372, una 
pragmàtica que posava en marxa un pla de sanejament, que en el termini 
de deu anys havia d’equilibrar les finances del Regne de Mallorca. Entre les 
mesures establertes, es decretava la reducció de les despeses de la Ciutat 
de Mallorca, es disposava que la reparació dels camins i dels ponts anàs a 
càrrec exclusiu de la part forana, i s’ordenava la suspensió de tota obra nova 
durant aquests deu anys.23 

La crisi econòmica que castigà l’illa des de finals del segle xiv no va permetre 
resoldre el problema de la deficient infraestructura viària, tan necessària per 
afavorir el trànsit de persones i mercaderies entre la ciutat i la part forana. 
A principis del segle xv aquesta situació, agreujada per la pressió fiscal i 
per les costoses expedicions militars, portà les finances de la universitat a 
la fallida. Tampoc la situació sociopolítica milloraria al llarg del segle, amb 
revoltes socials (revolta forana de 1450) i bandositats que crearen un fort 
clima d’inseguretat interior, amb la consegüent disminució del trànsit en els 
camins.

Durant els regnats de Joan II (1458-1479) i Ferran II (1479-1516) tots els 
esforços anaren dirigits a sanejar les finances del regne, esforços que, tot 
i que fracassaren a nivell general, aconseguiren una represa de l’activitat 
econòmica a finals del segle xv que apuntava a una lenta recuperació de la crisi 

21  ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Història d’Alaró. Segles xiii-xiv. Palma: Gràf. Miramar, 1979.

22  CATEURA BENNASSAR, Pau. «Sobre el tráfico costero de mercancías entre las villas foraneas 
y la ciudad de Mallorca en la Edad Media». Mayurka, vol. 17 (1977-1978).

23  FORTEZA, Miguel. Los caminos antiguos de Mallorca. Palma: Edit. Panorama Balear, 1953.

baixmedieval. En iniciar-se el trànsit al món modern, l’estructura econòmica 
de les illes no havia variat gaire ni tampoc experimentaria transformacions 
apreciables en el segle xvi i la major part del xvii. Aquesta situació no era 
propícia per atendre les despeses que reclamaven els adobs dels camins, 
però no deixaren de publicar-se disposicions en aquest sentit. L’any 1481 
Ferran II confirmà un ban per a l’illa que disposava que ningú podia tirar 
pedres ni brossa als camins públics sota pena de 20 sous, ni tampoc fer munt 
de fems o basses prop dels camins públics, fins a una distància de 35 passes, 
sota pena de 3 lliures.24

D’altra banda, els veïns que gaudien de propietats vora els camins tenien 
certes obligacions per complir, així el 1479 el capítol XV del Llibre del  
Mostassaf de Mallorca prescrivia que tota persona havia de reparar els 
camins de Ciutat davant les seves finques de manera que s’hi pogués passar 
lliurement.25

Pel que fa a la situació 
social i política, l’esclat 
de les Germanies (1521) i 
la posterior repressió per 
part de les autoritats reials 
marcà l’inici del segle. La 
integració de les Balears 
dins l’engranatge de la 
monarquia hispànica, en-
capçalada per Carles V, 
suposà diversos canvis 
de caràcter institucional, 
sobretot pel que fa al 
poder reial i a l’administració de justícia; la multiplicitat de jurisdiccions 
judicials caracteritzà aquesta època, en la qual, a més de la jurisdicció reial, 
hi havia altres instàncies judicials independents. 

Aquesta multiplicació de tribunals, furs i prerrogatives feia que els litigis i 
els conflictes per la jurisdicció fossin freqüents en els segles xvi i xvii. Així va 
succeir entre el Pariatge i la Cúria del Reial Patrimoni i de l’Audiència a l’hora 
de jutjar els delictes comesos en els camins reials, que sempre es resolguren 
a favor del Pariatge. El 1511 es va produir un d’aquests enfrontaments entre 

24  GRIMALT VIGO, Francesc. Els camins de Calvià. Mallorca: Ajuntament de Calvià, 2001.

25  FORTEZA, Miguel. Los caminos antiguos de Mallorca.  Palma: Edit. Panorama Balear, 1953.
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la Cort Reial i la del Pariatge, quan s’havia de jutjar l’assassinat comès per 
Pere Palmer d’Estellencs en camí reial; el lloctinent Joan Eimeric va enviar a 
Estellencs un algutzir, dos caps de guaita i un escrivà per formar l’expedient 
i apoderar-se dels culpables, provocant la protesta del procurador del bisbe 
per la intrusió, protesta que arribà fins al rei Ferran II, que determinà la 
preeminència del Pariatge sobre la Cúria Reial.26

També eren freqüents 
durant el segle xvii les re-
clamacions pel mal estat 
dels camins. El 28 de gener 
de 1610 els síndics clavaris 
de la part forana es dirigien 
a la Universitat de Mallorca 
exposant la necessitat d’a-
dobar els camins reials 
de Mallorca i, en concret, 
del camí que anava de 
Sóller a Ciutat, per la qual 
cosa demanaven alguna 
partida de béns comuns 
per reparar els dits camins 
«[...] puis redunda en 
profit del be publich de 
tot lo regne [...]».27 Però, 
en alguns casos, les ordres 
per adobar camins venien 
determinades per visites 
il·lustres, com la que l’any 1627 havia de fer el virrei, Jeroni Agustin, a Lluc, 
per la qual cosa es manava als batles i jurats de les viles d’Alaró, Binissalem, 
Inca, Selva, Campanet, Escorca, Pollença, Santa Maria i Marratxí tenir-ho tot 
a punt, enviant un algutzir reial «[...] per a veure lo que convé fer axi en 
adobar alguns camins [...].»28

Entre els segles xvi i xvii la pressió dels turcs sobre la mediterrània va fer 
que es construís una xarxa de torres i talaies que envoltaven l’illa, amb la 

26  ENSENYAT PUJOL, Juan Bautista. Historia de la Baronía de los Señores Obispos de Barcelona 
en Mallorca. Palma: Escuela Tipográfica Provincial, 1919.

27 Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Tom VII. 

28 LLADÓ I FERRAGUT, Jaume. «Un viatge a Lluch del virrey D. Jeroni Agustin». Bolletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana, tom XXV, núm. 649. Desembre de 1934.  
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consegüent creació de nous camins, que, com en el cas de la torre de na Seca 
(Escorca), es podia incloure en el contracte de construcció.29

En aquest segle el mostassaf seguia sent el responsable dels camins i com a 
tal seguia publicant disposicions referents a aquests. El llibre del mostassaf 
de la vila de Montuïri (1600-1683) conté uns capítols de camins, on, entre 
altres mesures, ordenava que cap propietari gosàs estrènyer en la seva 
encontrada cap camí reial, amb l’obligació de deixar entre les seves terres 
i el camí un destre d’ample, sota pena de vint-i-cinc lliures i obligació de 
retornar el camí a l’estat anterior.30

2.1. El segle xviii

El 1711 es creà el cos d’enginyers, que a les Balears es nodrí d’antics enginyers 
militars com Martín Gil de Gainza,31 que, a més de participar en projectes de 
fortificacions de l’illa, destacà per la construcció del camí nou de Lluc, iniciat 
amb la visita del 14 de març de 1705 acompanyat dels protectors del camí 
per donar-li un nou traçat, que es finalitzà l’any 1714.32

El segle xviii, però, va néixer marcat per la guerra de Successió. La mort sense 
descendència del rei Carles II suposà l’enfrontament entre els partidaris de 
Felip, duc d’Anjou, i els de Carles d’Àustria. El posicionament de Mallorca a 
favor de l’arxiduc Carles determinà que a mitjan 1715 les tropes de l’exèrcit 
borbònic desembarcassin a l’illa i l’ocupassin sense gaire resistència. Entre 
1715 i 1718 es promulgaren els decrets de Nova Planta, que marcaren l’inici 
d’una reorganització de totes les institucions del regne. El virrei va ser 
substituït pel capità general com a màxima autoritat civil i militar; el Gran i 
General Consell fou suprimit i reemplaçat per l’Audiència, i es creà el Reial 
Acord, que passà a resoldre les causes civils i criminals.33 

Aquesta reestructuració també afectà la xarxa viària. La figura del mostassaf 
va desaparèixer i les seves funcions varen ser assumides pels intendents. 

29 ORDINAS MARCÉ, Gabriel; REYNÉS TRIAS, Antoni. «Les torres d’Escorca». Quaderns de mun-
tanya. Pollença: El Gall Editor, 1998.

30 Arxiu municipal de Montuïri. Sign. 547. Llibre del Mostassaf (1600=1683).

31 TOUS MELIÀ, Juan. Palma a través de la cartografía (1596-1902). Palma: Ajuntament de Pal-
ma, 2002.

32 ORDINAS, Antoni; ORDINAS MARCÉ, Gabriel; REYNÉS TRIAS, Antoni. El camí vell de Lluc. 
Palma: Sa Nostra, Consell de Mallorca, 1998

33 CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel. Història de les Illes Balears. Mallorca: Editorial Moll, 
1998.
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L’any 1718 es publicà una instrucció d’Intendentes,34 que els atribuïa les 
competències en la recomposició de camins, amb especial esment a l’estudi 
de les millores que es podien emprendre i l’obligació de fer projectes i 
aixecar plànols si l’obra era important. L’any 1749 Ferran VI promulgà 
una Ordenanza de Intendentes, que instava a l’observança de la dita 
instrucció.35

Això només fou una part de les reformes que afectaren els camins durant 
aquest segle, en què s’incrementà la intervenció estatal dirigida a millorar 
les comunicacions, fonamentals per desenvolupar les activitats econòmiques. 
Seria, però, a la segona meitat del segle quan es començarien a veure alguns 
fruits d’aquesta nova etapa. Amb el regnat de Carles III i l’arribada al poder 
dels il·lustrats, s’intentà per primera vegada planificar la xarxa viària a nivell 
estatal, en el context d’una conjuntura de creixement econòmic, augment 
demogràfic i expansió agrícola i comercial.36

La construcció de nous camins de carro i les elevades despeses generades 
determinaren la necessitat de millorar les normes per conservar-los. El 
1772 es publicà una Reial Cèdula donant instruccions que regulaven, entre 
altres coses, la prohibició d’arrossegar troncs pels camins, la necessitat de 
recompondre els marges i les parets o el finançament de les obres.37 Les 
ordenances dictades l’any 1781 pel comte de Floridablanca reiteraren i 
completaren la normativa anterior, amb establiment de multes i sancions 
per castigar els danys causats als camins.38

La creixent preocupació per l’estat de la infraestructura viària culminà 
el 1798 amb la publicació de la Instrucción de lo que debe hacerse en la 
recomposición de caminos de la isla de Mallorca. La Reial Audiència hi instava 
els ajuntaments a encarregar-se de la conservació i millora de camins dels 
seus termes, establia un jornal anual de prestació personal amb la qual els 

34 Ordenanza de 4 de julio de 1718 para el establecimiento, e instrucción de intendentes y para 
Intendentes de Provincias, y Ejércitos. Año 1718.

35  LLAUGER LLULL, Miquel Àngel. Evolució de la xarxa viària balear. A: 150 anys d’obres públi-
ques a les Illes Balears. Col·legi d’enginyers de camins, canals i ports. Palma: Sa Nostra, 1996.

36 URIOL SALCEDO, José I. Historia de los caminos de España. Vol. 1: Hasta el Siglo XIX. 2a edi-
ció. Colegio de Ingenieros de caminos, canales y puertos. Colección de Ciencias, Humanidades e 
Ingeniería, núm. 33. Madrid, 1992.

37 Real Cédula de su Magestad y señores del Consejo por la qual se dan varias reglas para la 
conservación de los caminos generales, construidos, y que se vayan construyendo en el Reyno. 
1772.

38 Ordenanzas que el rey nuestro senyor manda se observen para la conservación de los nuevos 
caminos, y plantíos de arboles laterales a ellos. 1781.
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veïns dels pobles havien de 
contribuir, i n’encarregava 
als batles la vigilància.39

Un altre fet cabdal durant 
aquest segle va ser la 
creació de la Junta de 
Camins. Integrada dins el 
Reial Acord, aquesta junta 
seria l’encarregada de la 
gestió dels camins, sota la 
direcció d’un comissionat 
i director general, que supervisava els ajuntaments, encarregats finals de 
mantenir-los, demanava notícies sobre l’estat dels camins i donava les ordres 
preceptives per millorar-los i recompondre’ls.

A tall d’exemple, el 5 de octubre de 1768 els mestres picapedrers de la 
Junta de Camins, Pere Antoni Coll i Bernat Cabrer, acompanyats del batle 
i dos regidors de l’Ajuntament de Bunyola, feren una inspecció ocular del 
camí anomenat de Son Naci, elaborant una «[...] Relasion de los reparos y 
composición del camino llamado de Son Ignasi sito en el termino de esta 
villa empesando en la Villa y fenesiendo entrando en el camino del Predio La 
Alcaria Blanca [...]»,40 amb ordres que anaven des d’espedregar, reblir clots i 
fer carenes a construir empedrats.

Un altre organisme de gran importància va ser la Societat Econòmica 
d’Amics del País. Fundada l’any 1778,41 va néixer com instrument per dur a 
terme la política il·lustrada. Un dels seus objectius principals era la millora 
econòmica de la regió, en la qual era indubtable la importància de les vies 
de comunicació, especialment per estimular la producció agrària.42 Entre les 
seves tasques es trobava, a més de fomentar la construcció de nous camins, 
la d’informar la Junta de Camins i notificar altres iniciatives o ordenances 
que hi fessin referència.

39 ROTGER MOYÀ, Francesca R. [et al.]. «Los caminos de Mallorca en el siglo xix». Actas del V 
Congreso Internacional de Caminería Hispánica, tom II: Caminería Histórica y Turística. Madrid: 
Ministerio de Fomento, 2002.

40  Arxiu municipal de Bunyola. Sign. 8. Llibre d’actes d’ajuntament (1772-1780).

41  ALZINA, J. [et al.]. Història de Mallorca, vol. II. Mallorca: Editorial Moll, 1982.

42  MOLL BLANES, Isabel. «La política agraria mallorquina de Amigos del País (1778-1802)». 
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núm. 
680 (julio-septiembre 1973). 

Camí de la comuna de Bunyola
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En fou membre destacat el 
cardenal Antoni Despuig 
i Dameto, promotor del 
mapa que rep el seu nom 
i que s’atribueix al geògraf 
mallorquí Julià Ballester, 
aixecat l’any 1784 i gravat 
per Josep Muntaner l’any 
següent. S’hi recull la 
principal xarxa de camins 
públics que hi havia a l’illa 
en aquell moment, i s’hi 
pot observar la pervivència 
dels camins de ferradura, especialment a la serra de Tramuntana, i la 
penetració dels camins de carro en el pla de Mallorca, especialment els que 
tenien la sortida a la capital.

Un altre personatge destacat de l’època va ser Juan Pérez Villamil, fiscal 
de l’Audiència de Mallorca entre octubre de 1787 i març de 1796, que 
sentí una especial preocupació per la millora dels camins de l’illa. Va ser 
l’autor d’un pla de camins que el 21 de gener de 178943 va enviar al comte 
de Floridablanca i en el qual proposava un conjunt de camins on s’havia 
d’actuar, i dels quals ressalta la radialitat amb centre a la capital, on tenien 
la sortida els tres principals: el de Llucmajor, el de Manacor (amb un ramal 
Algaida-Porreres) i el d’Inca. Gràcies a aquest pla, el 1797 s’havien construït 
2.170 destres i se n’havien iniciat 2.690, encara que el camí de Manacor ni 
tan sols s’havia començat.

No només els camins necessitaven una recomposició urgent. Els ponts també 
patien sovint les destrosses produïdes pel desplaçament d’aigües, que els 
deixava inservibles. Això passà, per exemple, amb l’antic pont de la Massa, 
el de Son Muntaner o el de la font Ufana, a Deià, que l’any 1750 hagueren 
de ser reconstruïts, com ens mostren els llibres de registre de pòlisses de 
l’Ajuntament de Deià, que recullen les despeses fetes en concepte de jornals 
dels manobres i transport de lloses, pedra i mescla.44 

43  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. III-21/3. Comunicacions, informes i ordres de la 
Junta de Camins (1792-1812).

44  Arxiu municipal de Deià. Sign. 5. Llibre de registre de pòlisses (1745-17??).

Mapa del cardenal Despuig, 1785
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De la mateixa manera que augmentaven la millora i la planificació dels camins, 
també s’incrementà la problemàtica del seu tancament. Entre molts altres 
casos, el 14 de novembre de 1773 l’Ajuntament de Bunyola tractà el tancament 
dut a terme pel majoral de Solleric que, seguint ordres del marquès, havia tapat 
el camí reial que anava d’Orient a Alaró, cosa que provocava grans perjudicis 
als traginers i moliners que 
feien servir el camí per 
transportar les mercaderies 
a la vila d’Orient, que 
quedà desproveïda.45 El 
9 de setembre de 1785 la 
Universitat de Sóller també 
es feia ressò del tancament 
que el marquès d’Ariany 
havia dut a terme en el camí 
que, de Sóller i Bunyola, 
anava cap a Inca i travessava 
Son Torrella, «[...] de lo que 
resultava grande perjuicio 
a dichas Villas por haver 
de tomar otro camino mas 
largo [...].46

A finals de segle comen-
çaren a construir-se les pri-
meres carreteres de penetració a la serra de Tramuntana, mostra de l’esforç 
que es feia per adaptar els camins als nous temps. La carretera de Valldemossa 
s’inicià en aquesta època i finançà l’obra, en gran part, la Cartoixa de 
Valldemossa, que el 1785 es comprometé al pagament de 300 lliures anuals 
amb la condició que els terratinents n’aportassin 900 i els habitants de la 
vila uns altres 300.47 La proposició fou acceptada i els pagaments s’establiren 
en dos terminis anuals fins que la carretera arribàs a la sortida del poble en 
direcció a Deià. Els veïns d’aquesta vila, que també en sortien beneficiats, 
contribuïren a la seva construcció. 

45  Arxiu municipal de Bunyola. Sign. 8. Llibre d’actes d’ajuntament (1772-1780).

46  Arxiu municipal de Sóller. Sign. 18. Determinacions del Consell (1764-1791).

47  MUNTANER BUJOSA, Juan; ARGENTE SÁNCHEZ, José Francisco. Introducción a la historia de 
Valldemossa. Mallorca: José F. Argente Sánchez, 1980.  

Pont per sobre el Gorg Blau
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2.2. El segle xix 

Els canvis demogràfics, econòmics, socials i culturals que es produïren a finals 
del segle xviii i principis del segle xix, juntament amb la crisi del sistema feudal, 
de la monarquia absoluta i de l’estat conegut fins aleshores, significaren el 
principi de la fi de l’Antic Règim. La situació de les illes en aquesta època 
s’anava deteriorant ràpidament, i l’augment de la pressió fiscal imposada pel 
mallorquí Miquel Gaietà Soler, ministre d’Hisenda de Godoy el 1798, provocà 
aldarulls, com el de 1805 contra l’impost que gravava el vi i altres productes 
del camp, o la protesta de 1808 de diversos pobles de la part forana.

Amb la guerra del Francès (1808-1814), que introduí en el país les idees de 
la Revolució Francesa, i la Constitució de 1812 desaparegueren bona part 
dels privilegis de l’Antic Règim. La constitució introduí canvis en el sistema 
institucional: se suprimí la figura del capità general, que quedava relegat a 
funcions militars; l’Audiència seguia amb funcions principalment judicials, i 
es creava la Diputació Provincial, presidida per un nou càrrec, el Jefe Superior 
Político. Aquest organisme seria l’encarregat de la política d’obres públiques 
a les províncies i, per tant, de la construcció i reparació de carreteres, camins 
veïnals i ponts.48 A més, a Mallorca es creà, el 2 d’octubre de 1812, la Junta 
Auxiliar Executiva de Camins, com a comissió permanent de la Diputació 
Provincial.

El rei Ferran VII, retornat novament al poder l’any 1814, derogà la constitució 
de 1812, suprimí a l’Estat 
la inspecció general de 
camins i integrà aquests 
serveis en la Direcció 
General de Correos y 
Postas.49 Per manca de 
recursos les intervencions 
fetes a Mallorca foren de 
poca magnitud, sense que 
per això se n’abandonàs 
la recomposició.

48  CASASNOVAS CAMP, Miquel Àngel. Història de Balears. Mallorca: Editorial Moll, 1998.

49  URIOL SALCEDO, José I. Historia de los caminos de España,vol. 1: Hasta el Siglo XIX. 2a edi-
ció. Colegio de Ingenieros de caminos, canales y puertos. Colección de Ciencias, Humanidades e 
Ingeniería, núm. 33. Madrid, 1992. 

Camí des Barranc de Biniaraix 
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Les primeres dècades del segle varen ser de molta activitat pel que fa a 
la inspecció de camins. El Reial Acord, i concretament la Junta de Camins, 
elaborà nombrosos expedients amb el resultat de les inspeccions fetes arreu 
de Mallorca, com el que l’any 1815 signà la comissió formada pels mestres 
picapedrers, Pere Antoni Bauçà, Bernat Cabrer i Tomàs Abrines. Aquest 
darrer va reconèixer un total d’onze municipis, on predominaven les vies 
en mal estat, principalment a causa de les pluges, la presència de porcs, 
l’arrossegament de troncs o ―en el cas d’Andratx― per culpa dels mariners 
que arrabassaven les pedres pel simple plaer de veure-les rodar costa avall.50 
L’any següent, el Reial Acord nomenava comissionat i director general de 
camins Lleonard Oliver, que intentà posar ordre a la situació sol·licitant 
informes periòdics de l’estat de les obres i augmentant els controls i les  
instruccions als ajuntaments.51

Els expedients se succeïren entre 1816 i 1818 encara que les obres 
proposades es  limitaren en general als camins principals que comunicaven 
entre si les poblacions, algunes d’una certa envergadura, com la 
construcció de la nova carretera de Ciutat a Puigpunyent,52 que implicà 
l’aixecament d’un pont nou per evitar el pas reiterat del torrent de sa 
Riera. 

La perillositat era el principal problema de la xarxa viària, però també es 
detectaven dreceres creades pels vianants, l’esbucament de parets o la 
presència de bassiots i penyals. El 16 de març de 1821 Guillem Ignasi de 
Montis, Jefe Superior Político de la província, ordenà als ajuntaments de 
Mallorca enviar informes sobre els camins dels seus termes. En resposta a la 
circular, es formà un expedient on es relacionaren 371 camins, llista que, tot 
i no ser exhaustiva, ens proporciona informació valuosa sobre quina era la 
xarxa principal de l’època i també el seu estat.53

50  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. VI-61/4.  Expediente formado a consequencia de 
la Comisión dada a los maestros albañiles Tomas Abrinas, Pedro Antonio Bauza y Bernardo Cabrer, 
para el reconocimiento de todas las acequias, zafareches, aqüeductos; como asi mismo para la 
recomposición de caminos, con arreglo a lo mandado en el Real Acuerdo de 13 de julio ultimo. Se 
hallan las instrucciones dadas por los mismos comisionados a todas las villas de esta Ysla para su 
govierno en la recomposición de los citados caminos, y limpia de acequias. Año de 1815.

51  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. VI-60/3. Expediente general sobre la recompo-
sición de caminos de Mallorca, instruido por Leonardo Oliver, comisionado y Director General de 
Caminos de Mallorca por Real Acuerdo. 1816.

52  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. VI-61/5. Reial Acord sobre construcció de camins 
i ponts (1816-1817). Conté l’Expediente sobre la construcción y fábrica radical del camino nuevo 
que desde esta capital y puente de Jesus extramuros se dirige a la Villa de Puigpuñent. 1816.

53  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. X-822/9. Expedient de camins i travessies. 1821.
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El segle avançava entre contínues convulsions polítiques que sacsejaven la 
societat i l’economia del país: la mort de Ferran VII i, per afegitó, la fi de 
l’absolutisme; les guerres carlistes, el regnat d’Isabel II, els pronunciaments 
militars, etc. A les illes, aquests fets repercutien en tots els àmbits, les quintes 
i el reclutament de tropes agreujaren la delicada situació econòmica de la 
població, una població en constant augment que no podia ser sostinguda 
per una economia de tall tradicional i, a més a més, en recessió.

Les reformes liberals suposaren la desaparició dels darrers vestigis del 
sistema feudal. L’any 1837 se suprimien els senyorius i, amb aquests, les 
jurisdiccions senyorials, les cavalleries, els delmes i els lluïsmes, mentre que 
la desvinculació dels patrimonis nobiliaris i la desamortització dels béns 
eclesiàstics (1835) posaven en circulació terres i patrimoni immobilitzats fins 
aleshores que beneficiaren els membres de la burgesia. 

El 2 d’octubre de 1836 la Diputació Provincial creava una junta auxiliar 
per atendre les necessitats del ram de camins54 i el 2 de març de 1837 es 
publicava una instrucció per al govern economicopolític de les províncies, 
en la qual es determinava que els ajuntaments havien de tenir cura dels 
camins rurals i de travessia en el seu territori, i donar avís de les incidències 
que es produïssin en els camins provincials.55 Per poder afrontar aquesta 
obligació, els ajuntaments continuaven disposant de la prestació personal, 
per la qual tots els habitants majors de 10 anys estaven obligats a fer un 
jornal en els camins, encara que se’n podien alliberar pagant una quantitat, 
que, en aquesta època, era la següent: 2 sous els infants, 4 sous les dones i 8 
sous els homes.56 Per evitar conflictes, els adobs es feien entre els mesos de 
juliol i setembre, entre la finalització de les tasques de batre i la preparació 
de la sembra, però, en la realitat, el jornal personal va resultar inoperant i 
impopular, per la qual cosa l’any 1841 es decretà l’obligatorietat de redimir-
lo amb el pagament d’una quantitat anual que es començava a abonar als 8 
anys i s’acabava als 65.57

El moderantisme s’imposà amb la Constitució de 1845 i, fruit d’aquest, 
va ser la reorganització del règim municipal i les diputacions provincials, 
amb mesures que accentuaven la centralització i restringien l’autonomia 

54  Boletín Oficial de la Provincia. Núm. 14. 1836. Reglamento para la junta ausiliar ejecutiva en 
el ramo de caminos de esta provincia, como comisión permanente de la Diputación Provincial.

55  Decretos de S.M. La Reina Doña Isabel II. Tomo XXI. Madrid: Imprenta nacional. 1837.

56  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. VI-61/4. Expediente formado a consequencia de 
la Comisión dada a los maestros albañiles Tomas Abrinas [...].1815.

57  BOM, 1 de juny de 1841.
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dels municipis i les províncies. En aquest marc polític, Espanya pugnava 
per entrar dins el capitalisme i la industrialització, amb retard respecte de 
les altres nacions occidentals. Pel que fa a Mallorca, durant la dècada dels 
quaranta la situació econòmica seguia sent precària, agreujada per la pressió 
demogràfica conseqüència del fort creixement natural.

L’any 1848 es promulgà una norma bàsica pel que fa a la xarxa viària. El 
7 d’abril el ministre de Comerç, Instrucció i Obres Públiques signà el Reial 
decret sobre construcció, conservació i millora de camins veïnals,58 segons 
el qual els camins no inclosos en la categoria de carreteres nacionals o 
provincials s’havien de dividir en camins de primer i segon ordre, segons 
la seva importància. Una terminologia que es pretenia que fos obligatòria, 
però que a la pràctica tardà a imposar-se ja que se seguiria utilitzant en 
diversos documents els termes camí reial i camí rural com a sinònims de 
camins públics.

El Reial decret, el seguí un reglament en el qual s’establia que els batles havien 
de formar un itinerari de tots els camins dels seus municipis. Determinava, 
a més, els criteris que s’havien de seguir per classificar els camins veïnals, la 
manera de finançar-ne la construcció i la conservació, les condicions de la 
prestació personal, la forma de redacció dels projectes i les mesures per a la 
policia i la conservació dels camins. 

58  Boletín Oficial de la Província. Núm. 2454. 29 de setembre de 1848.

Camí veïnal
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En compliment d’aquestes ordres, els ajuntaments de les illes enviaren els 
itineraris generals al Govern Civil de la província, que, després de revisar-
los, seleccionà els que formarien part de l’itinerari de camins veïnals de la 
província de Balears. Malauradament no tots els municipis han conservat 
aquest document, en l’actualitat només s’han localitzat els d’Alaró, Algaida, 
Campanet, Escorca, Santa Margalida, Selva, Son Servera i Sóller. 

De la importància que va assolir la millora de la infraestructura viària, en 
dóna idea la quantitat de lleis i normes aparegudes al llarg del segle: el 
28 d’abril de 1849 es publicava una llei de camins veïnals que disposava 
la responsabilitat dels pobles interessats en la construcció i la millora dels 
camins veïnals, la prestació personal com a font de recursos o la declaració 
d’utilitat pública dels camins veïnals a efectes d’expropiació forçosa.59 La 
Llei, de 7 de maig de 1851, tractava sobre la classificació de les carreteres i 
el manteniment per part de l’Estat i les diputacions,60 i la Llei, de 22 de juliol 
de 185761 ―anomenada Ley Moyano, en referència al ministre de Foment― 
dividia els camins o carreteres en vies de servei públic i vies de servei 
particular, i les de servei públic eren classificades, segons la importància, en 
carreteres de primer, segon i tercer ordre. 

Durant el regnat d’Isabel II es va crear el Cos d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports, que tindria un paper fonamental en les obres que transformaren 
les infraestructures de comunicacions i transports. Antoni López Montalvo 
arribà a Mallorca l’any 1846 i va ser l’encarregat de les obres públiques de 
la província fins al 1853, marcant una època en l’organització dels camins 
veïnals i carreteres de les Balears. L’any 1848 elaborà l’estudi del primer pla 
de carreteres de les Balears, que proposava la classificació entre carreteres 
generals, carreteres provincials, carreteres transversals o municipals, 
carreteres veïnals i camins de ferradura. El 10 de febrer de 1849 s’aprovà 
el Pla general de carreteres de Balears, modificat respecte al que havia 
presentat López, i que seria continuat per una successió de planejaments 
que responien a la incorporació de carreteres a càrrec de l’Estat.

La seva intensa tasca en la formació de projectes i construccions de carreteres 
va tenir una importància transcendental per a la xarxa de carreteres. Entre 

59  GARCIA ORTEGA, Pedro. Historia de la legislación española de caminos y carreteras. Madrid: 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 1982.

60  SALAS VIVES, Pere. «Les obres públiques a Mallorca durant el segle XIX. Consideracions 
sobre l’acció de l’administració pública a l’època contemporània». Mayurca, núm. 28. 2002.

61  Boletín Oficial Balear. Núm. 3862. 17 d’agost de 1857.
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els seus treballs destaquen el condicionament de la carretera d’Inca a Alcúdia 
(1847), la de Palma a Inca (1848) i la de Palma a Manacor (1849), així com el 
projecte de carretera de Sóller (1849), el de Valldemossa a Deià (1851), el de 
Palma a Andratx (1853)62 o el del far vell de sa Dragonera (1850), amb el camí 
d’accés i en el qual intervingueren presos comuns que també serien utilitzats 
en el far de Formentor (1857-1863),63 un sistema polèmic que provocava 
discussions enceses i documentades sobre la seva rendibilitat.   

Després de la revolució de 1868 i la fugida d’Isabel II es produïren nombrosos 
intents de reestructurar els poders de l’Estat, fins que el 29 de desembre 
de 1874 el general Martínez Campos proclamava Alfons XII rei d’Espanya. 
La Restauració provocà a les Balears el retorn al poder de les velles 
oligarquies, que tenien una base agrària i funcionaven sota els paràmetres 
del centralisme i els sucursalisme polític. Des del punt de vista econòmic, 

62  LLAUGER LLULL, Miquel Àngel. Evolució de la xarxa viària balear. A: 150 anys d’obres públi-
ques a les Illes Balears. Col·legi d’Enginyers de Camins, canals i Ports. Palma: Sa Nostra, 1996.

63  CONTRERAS, Fernando. Llibre dels fars. Mallorca: El Mundo El Día de Baleares, 2001.

Camí al far de Formentor
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aquest període significà a Mallorca el restabliment de l’ordre, acompanyat 
d’una consolidació de l’economia després del caos anterior. L’economia 
balear durant l’últim quart del segle xix es caracteritzà per l’avanç de la 
industrialització, les transformacions agrícoles, l’impuls del capitalisme, la 
proliferació d’entitats financeres i la potenciació de les comunicacions.

Aquesta darrera tasca queda palesa en els nombrosos projectes de construcció 
de camins que es formaren, com és el cas de l’inici de la construcció d’un nou 
camí veïnal de Lluc. L’any 1826 el director de camins veïnals publicava el plec 
de condicions per construir un tram del camí de primer ordre que d’Escorca 

es dirigia a Inca per Caimari, concretament el tram «enclavado dentro de 
dos montes denominados las brechas». L’any 1842 el comissionat auxiliar de 
camins de la vila d’Escorca, seguint les disposicions de la Junta de Camins, 
elaborà les condicions que havia de regir la construcció de diversos trams 
del camí que anaven des del Cavall Bernat fins a les cases des Barracar i, des 
d’aquestes, fins a la barrera des Guix.64

Per conèixer l’estat dels camins i carreteres de Mallorca en aquesta època és 
fonamental la descripció que ens en fa l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria a la 

64  Arxiu municipal d’Escorca. Sign. 298/3. Camins, carreteres i ponts (1838-1844).

Gravat del Die Balearen amb un camí del Port de Sóller
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seva obra capital sobre les illes,65 on inclou una relació dels camins veïnals de 
Mallorca l’any 1870, amb un total de 366’441 quilòmetres construïts de camins 
veïnals de primer ordre i 657’655 quilòmetres de camins veïnals de segon ordre.

El 4 de maig de 1877 es publicava la Llei general de carreteres ―anomenada 
Llei Toreno―, que establia la classificació de les carreteres en estatals de primer, 
segon o tercer ordre, carreteres provincials i carreteres municipals. Aquestes 
darreres eren les no incloses com a carreteres provincials que interessassin els 
ajuntaments i que havien de formar els plans dels camins veïnals que tenien 
al seu càrrec.66

Pocs anys després, el 26 de maig de 1893, es publicava una Reial ordre que 
manava als ajuntaments 
formar plans d’obres 
municipals. En el cas 
de Balears, els batles 
proposaren 531 camins, 
amb una llargària de 2.030 
quilòmetres. L’enginyer 
Eusebi Estada, encara que 
no estava d’acord amb 
les dades proporcionades 
pels municipis, elaborà 
el pla d’obres, amb un 
resultat final de 213 
camins i 1325,870 km, 
dels quals 1024,276 km 
corresponien a Mallorca.67

2.3. El segle xx

El segle xx nasqué marcat per l’impacte que havia suposat per al país la 
pèrdua de les darreres colònies el 1898. La recuperació econòmica iniciada 
a finals del segle passat es ralentitzà i la incipient indústria illenca fou 
sacsejada violentament, encara que resistí i en sortí enfortida. 

65   LLUÍS SALVADOR, arxiduc d’Àustria. Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Llibre 
tercer. Mallorca: Govern de les Illes Balears, Sa Nostra, Grup Serra, 1999-2002. 

66  GARCIA ORTEGA, Pedro. Historia de la legislación española de caminos y carreteras. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1982.

67  Arxiu General del Consell de Mallorca. Secció carreteres. Sign. CTR 1098.

Gravació en pedra al camí vell de Lluc a Pollença
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El sector de les comu-
nicacions visqué un període 
d’expansió a les Balears en 
els primers anys del segle. Les 
comunicacions marítimes 
augmentaren i es fundaren 
companyies navilieres de 
gran importància, mentre 
se seguia construint la xarxa 
de transport ferroviari que, 
ja a finals del xix, havia vist 
la inauguració de la línia de 
Palma a Inca (1875). Però 
el fet més important, pel 
que fa a les comunicacions 
terrestres, va ser l’aparició 
dels primers automòbils, amb la matriculació l’any 1900 del primer cotxe 
a les nostres illes,68 l’arribada del nou mitjà de transport revolucionà la 
construcció de carreteres que, a partir d’aquí, s’haurien d’adaptar a les seves 
característiques, a l’augment del trànsit i a l’evolució dels vehicles. 

L’aparició del turisme va propiciar el naixement del Foment del Turisme de 
Mallorca (1905), que dedicà una part dels esforços a millorar les carreteres 
i els camins com a suport a la nova activitat econòmica. Entre les primeres 
accions es troben la construcció dels accesos al torrent de Pareis (1907) i la 
tasca per completar la xarxa viària de la serra de Tramuntana, vital per afavorir 
la indústria dels forasters, amb importants contribucions i suggeriments per 
construir els enllaços entre Lluc i Pollença i Andratx i Estellencs (1911).69

S’incrementaren durant aquest segle les disposicions legals centrades en 
la promoció de la construcció de camins veïnals. En els primers anys del 
regnat d’Alfons XIII l’interès pels camins rurals es concretà en les reials 
ordres de 13 d’agost, 5 de setembre i 3 d’octubre de 1903, per les quals es 
disposava la formació d’un Plan de Caminos Vecinales a tot l’Estat,70 que 
pretenia afavorir la comunicació de les zones agrícoles i industrials amb les 

68  CASASNOVAS CAMP, Miquel Àngel. Història de Balears. Mallorca: Editorial Moll, 1998.

69  VIVES REUS, Antoni. Història del Foment del Turisme de Mallorca (1905-2005). Mallorca: 
Foment del Turisme de Mallorca, 2005.

70  DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael. Carreteras y caminos alicantinos en el primer tercio del siglo 
XX. Universitad de Alicante. Instituto Universitario de Geografía, 1988.

Carretera d’Escorca
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vies ferroviàries i les grans 
carreteres, donar prioritat 
a l’adequació dels camins 
veïnals preexistents sobre 
la creació de noves vies, i 
posar èmfasi a no dilapidar 
els recursos que hi havia.71 
Per gestionar aquest pla es 
creà la Inspección General 
de Caminos Vecinales amb 
personal de les Jefaturas.

El mes de juliol de 1904 es publicà una Llei de camins,72 segons la qual els 
camins veïnals, com a la Llei de 1846, es dividien en camins de primer ordre i 
de segon. Els primers, que quedaven encomanats a les juntes de districte de 
nova creació, eren els que unien les carreteres de l’Estat o provincials, caps 
de partides judicials o poblacions amb mercats o fàbriques importants amb 
les estacions de ferrocarril, sempre d’una longitud inferior als 10 km. Mentre 
que els de segon ordre eren els que tan sols interessaven un ajuntament, 
que se’n feia càrrec del manteniment i la policia.

Aquesta llei no aconseguí els objectius proposats, per la qual cosa Gasset, 
ministre de Foment, dictava una nova llei el 5 de juliol de 1911 per la qual 
augmentava les ajudes de l’Estat en forma de subvencions o avançaments. 
Considerava camins veïnals els que no estaven exclusivament a càrrec de 
l’Estat, de les províncies o dels municipis.

La llei fixava un termini de tres mesos perquè cada província remetés al 
Ministeri de Foment la relació de les carreteres que s’havien d’incloure en 
els 7.000 km que havia de construir l’Estat73 i disposava que anaven al seu 
càrrec l’estudi dels projectes, la construcció, la conservació i la reparació de 
les carreteres que es trobaven acabades o incautades per l’Estat.74 

71  Ministeri d’Agricultura, Indústria, Comercio i Obres Públiques. Madrid 1903. Establecimien-
to tipográfico, hijos de J. A. García. Plan de caminos vecinales. Gasset. Director general d’obres 
públiques. Madrid, 13 d’agost de 1903.

72  Boletín Oficial de la Provincia. 9 d’agost de 1904.

73  PÉREZ I PASTOR, Plàcid. «La introducció del carro de rodes a la vila mallorquina de Sóller: 
impacte i conseqüències (1874-1914)», a Poblament, territori i història rural: VI congrés sobre 
sistemes agraris, organització social i poder local. [Lleida]: Diputació de Lleida, Institut d’Estudis 
llerdencs, 2009. 

74  GARCÍA ORTEGA, Pedro. Història de la legislación española de caminos y carreteras. Madrid: 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 1982. Pàg 118.

Camí al mirador de Xim Quesada an es Cornadors
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D’acord amb aquesta llei es convocaren els concursos de subvencions i 
avançaments de camins veïnals. En el primer, es varen incloure 11 camins de 
l’illa de Mallorca, entre els quals es trobaven el que anava d’Esporles fins al 
camí de Valldemossa a Son Ferrandell, el de Manacor a Porto Cristo o el de 
Palma a Sineu.75 Pel que fa al segon concurs, convocat el 26 de març de 1914, 
destinava 190.000 ptes. als camins de les Balears.

En aquesta època crear nous camins implicava estudiar aspectes militars, ja 
que la seva obertura podia plantejar problemes estratègics en considerar 
que debilitava els obstacles naturals, imprescindibles per a una hipotètica 
defensa de l’illa. Per compatibilitzar aquests interessos, es promulgà, al 
segle anterior, el Reial decret de 17 de març de 1891, que establia la zona 
militar de costes i fronteres,76 amb un perímetre al voltant de la península 
que es va fer extensiu a les Illes Balears, pel qual era necessària l’autorització 
del Ministeri de la Guerra per estudiar o construir nous vials. Un reglament 
posterior77 definia les zones militars o d’intervenció militar i les dividia en 
zones polèmiques de places de guerra i zones de costes i fronteres, entre 
les quals s’incloïen les Balears. Per això, les iniciatives dels particulars per 
construir camins, molts traçats sobre els antics camins de ferradura públics, 

75  Caminos vecinales. Primer Concurso de subvenciones y anticipos. Celebrado el 31 de agosto 
de 1911. Real Orden de adjudicación. Madrid: Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivade-
neyra, 1911.

76  Gaceta de Madrid. 18 de març de 1819.

77  Gaceta de Madrid. 9 de març de 1903.

Carretera vella de Lluc a Pollença (Biblioteca Lluís Alemany)
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havien de tenir l’autorització de les autoritats militars, com va passar amb 
la construcció dels camins de Lluc a Albarca, a Escorca (1906),78 el de Son 
Balaguer a Puigpunyent (1915),79 el de Son Dameto a Esporles80 o el de sa 
Illeta a Sóller (1916).81

El 20 de març de 1925, l’Estatut Provincial atribuïa a les diputacions provincials 
la competència en la construcció i la conservació de camins i de les carreteres 
que no estaven incloses dins el Pla general de l’Estat; determinava, així mateix, 
l’obligació de dotar de camins veïnals tots els nuclis de més de 75 habitants. 
Per aconseguir aquests objectius l’Estat estava obligat a subvencionar les 
diputacions per un període de deu anys.82 Complementari de l’anterior, va 
ser el Reglament de vies i obres provincials, aprovat el 15 de juliol de 1925, 
que confiava a les diputacions 
la construcció i la conservació 
dels camins rurals. Aquest fet 
suposava una descentralització 
important en matèria de 
camins veïnals i la creació, a les 
diputacions provincials, dels 
serveis tècnics de vies i obres.83  
En virtut de les disposicions 
que s’establien en aquestes 
darreres lleis, a principis de 
1926 l’enginyer director de vies 
i obres de la província, Antoni 
Parietti Coll, convocava un concurs de subvencions i avançaments per a la 
formació del pla provincial de camins veïnals,84 que era aprovat el 14 d’abril 

78  Arxiu Intermedi Militar de les Balears. Sign. 500/2. Expediente relativo a la construcción de 
un camino carretero desde el Santuario de Lluch a la finca Aubarca (1906).

79  Arxiu Intermedi Militar de les Balears. Sign. 540/42. Jaime Magraner. Camino entre Son Bala-
guer y Son Noguera, en Puigpunyent (1915).

80  Arxiu Intermedi Militar de les Baleares. Sign. 540/35. D. Pedro Rosinyol Dezcallar. Varios cami-
nos en su predio Son Dameto, en Esporlas. 1914.

81  El 13 de juliol de 1916, Antoni Ripoll Estades, propietari de s’Illeta, era autoritzat per la 
subinspecció i govern militar a convertir el camí de ferradura entre la vinya des Port i el predi 
s’Illeta, tasca en la qual havien d’intervenir diversos propietaris, sense cap altra condició que 
avisar del començament (Arxiu Intermedi Militar de les Balears. Sign. 540/45. Pedro Ripoll. Cami-
no entre la viña del Predio del Port y s’Illeta (1916).

82  Real decret que aprova l’Estatut Provincial de 20 de març de 1925.

83  DE VERA FERRE, Jesús Rafael. Carreteras y caminos alicantinos en el primer tercio del siglo XX.

84  BOP núm. 9224. 28 de gener de 1926.

Camí dels presos a Artà
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del mateix any, amb un resultat total de 789’364 km de camins veïnals.85 
Seria l’inici d’una llarga successió de plans que, al llarg de tot el segle, varen 
regular la construcció i la conservació de camins de Mallorca.

Amb la crisi financera que esclatà a Amèrica del Nord l’any 1929 i 
l’enfonsament de la dictadura de Primo de Rivera, Alfons XIII volgué 
canviar el rumb del seu govern, però ja era tard; les eleccions del 12 d’abril 
de 1931 donaren la victòria al bloc antimonàrquic i això provocà l’exili del 
monarca. El 14 d’abril de 1931 era proclamada la II República, que generà 
moltes esperances entre la població, però les resistències internes dels 
grups conservadors i dels partits més esquerrans, així com l’empitjorament 
de la situació social i econòmica, provocaren una inestabilitat política que 
desembocaria en el cop d’estat del general Franco, el 18 de juliol de 1936.

Els tres anys de guerra civil deixaren les illes en una situació molt precària. La 
postguerra va ser un període difícil per a l’economia, amb un desproveïment 
general d’aliments bàsics, un retrocés de l’activitat secundària provocat per la 
manca de matèries primeres i la minva del turisme. Així i tot, el sector industrial 
aconseguí sobreviure i es va començar a recuperar ja a la dècada dels quaranta.

S’inicià la construcció de camins per motius estratègics, sovint utilitzant els 
presos com a mà d’obra forçada. Així, es construí el camí des Presos (Artà), 
amb l’objectiu de crear una bateria a Ferrutx, projecte que va ser aprovat 
per la Comandància de Fortificacions i Obres el 2 de juliol de 1941, i que es 
va finalitzar l’any 1949.86 El presoners republicans també participaren en 
la construcció del camí de sa Figuera a Sóller i en la creació d’un circuit 
estratègic al voltant de la costa sud de l’illa, per permetre una ràpida reacció 
de l’exèrcit en cas d’un hipotètic desembarcament enemic.87  

Els anys cinquanta canvià la conjuntura econòmica, i es produí una obertura 
a l’exterior que afavorí la millora de la situació econòmica. Es reprenia el 
turisme, amb un creixement continuat que desembocà en el boom de la 
dècada dels seixanta, que propiciaria una pujada espectacular de l’economia 
amb repercussions en tots els sectors productius, sobretot el de la construcció, 
que hagué de fer front a l’ampliació de les infraestructures, entre d’altres, 
les viàries. 

85  BOP núm. 9257. 15 d’abril de 1926.

86  Arxiu Intermedi Militar de les Balears. Sign. 22/17. Proyecto de camino de acceso a la posi-
ción de Farruch (1940).

87  GRIMALT VIGO, Francesc. Els camins de Calvià. Mallorca: Ajuntament de Calvià, 2001.
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Els anys setanta aparegueren diversos plans que afavorien la construcció i 
la conservació de camins. El 15 de juny de 1972 s’aprovà el Text refós de la 
Llei del pla de desenvolupament econòmic i social,88 que preveia l’elaboració 
dels plans nacionals de vies provincials en el termini de dos anys. El va seguir 
l’Ordre de 2 de novembre de 1972, per la qual es creà la comissió per elaborar 
el pla, i també el grup de treball de Balears. 

A principis de 1973 tots els ajuntaments de Balears varen rebre les instruccions 
per elaborar el pla, les quals 
establien, com objectiu, 
determinar els camins que 
havien d’integrar la futura 
xarxa viària a càrrec de les 
diputacions i catalogar tots 
els camins d’ús permanent 
i servei públic de cada 
província. Una vegada 
recopilada la informació, 
els ajuntaments enviaren 
la relació de camins del seu 
terme, acompanyada del 
plànol corresponent, al grup de treball de Balears, que els havia d’elevar al 
comitè tècnic nacional.89 

També, en aquesta època, la Diputació Provincial posava en marxa els plans 
d’obres i serveis, de caràcter anual, en els quals es podien incloure obres 
de caràcter hidràulic, electrificació i instal·lació de xarxes telefòniques 
en àrees rurals, i obres de construcció, millora i conservació de camins o 
vies provincials, que eren subvencionades per l’Estat, les diputacions i les 
aportacions municipals.

A la dècada dels vuitanta i noranta, el Ministeri d’Agricultura va dur a terme 
nombroses accions de millora dels camins rurals per fomentar l’activitat 
agrícola. Es posaren en marxa els plans de camins rurals, gràcies als quals es 
varen asfaltar i millorar nombrosos camins de fora vila. També s’establia un 
marc jurídic per regular la col·laboració entre la comunitat i els municipis de 
Balears, i les mancomunitats, en matèria de camins rurals; s’entenia per camí 

88  Boletín Oficial del Estado. Núm. 264. 3 de noviembre de 1972.

89  Arxiu General del Consell de Mallorca. Sign. XI-86/3. Plan Nacional de Vías Provinciales 
(1973).

Carretera a sa Calobra, nus de la corbata
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rural la via pública de comunicació situada fora de la xarxa de carreteres i 
en sòl no urbanitzable, d’amplada màxima de 4 m més un metre de voreres, 
destinat a unir explotacions agràries amb els centres urbans o les vies de 
comunicació generals.90

La transformació econòmica de Mallorca en els darrers anys del segle, 
basada en la preeminència del turisme, va provocar l’abandonament de les 
activitats econòmiques tradicionals i, paral·lelament, dels antics camins, amb 
un increment dels tancaments. 

El Consell de Mallorca engegà, l’any 1993, el Programa de rehabilitació 
dels antics camins de la serra de Tramuntana, un dels objectius del qual era 
catalogar-los per recollir informació que permetés avaluar les possibilitats 
de millorar-los. 

Aquest va ser l’antecedent immediat del Programa de catalogació de camins, 
que s’inicià l’any 1997 com instrument per col·laborar amb els ajuntaments 
per aclarir els dubtes que se’ls presentassin en la gestió dels camins dels 
seus termes municipals. 
Els principals objectius del 
programa eren: recopilar 
la documentació que hi 
havia per intentar aclarir 
la titularitat dels camins; 
recollir-ne informació so-
bre l’estat i el traçat, i 
sistematitzar la informació 
perquè sigui aprofitable 
per elaborar el planejament 
urbanístic i els inventaris de 
béns de les entitats locals.

90  BOCAIB núm. 85, de 16 de juliol de 1992.

Restauració del camí vell d’Orient
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3. Situació jurídica

Marcos Felipe i Patricia Moreno

3.1. Concepte jurídic de camí públic

El domini públic de l’Administració o béns demanials es defineixen al Codi civil en 
l’article 339 com els destinats a l’ús public. Els camins públics són infraestructures 
i, per tant, béns immobles ―inventariables― de propietat pública. 

El caràcter públic d’un camí prové bàsicament del seu ús públic entès com 
el que en fan els ciutadans amb el convenciment que exerceixen un dret 
col·lectiu. Però aquest ús per si mateix no determina l’adscripció del camí al 
domini públic municipal i és necessari, a més, que aquest tingui un caràcter 
immemorial. Això sempre que, lògicament, no se’n verifiqui l’adscripció 
demanial mitjançant altres mecanismes regulats normativament: compra o 
procediment d’expropiació, cessió, aprovació definitiva de projectes d’obres 
i serveis o de planejament urbanístic i usucapió.

Com a trets més característics del camí públic, emparats per la Constitució, 
com a part del domini públic, podem dir que són inalienables, inembargables 
i imprescriptibles, i no subjectes a tributació.91 

Aquestes característiques 
fan que els camins públics 
no es puguin vendre i que 
ningú se’n pugui apropiar, 
i no prescriuen, per tant, 
encara que algú ocupi 
un camí durant anys, la 
titularitat no canvia. A més, 
encara que un camí públic 
romangui abandonat 

91  Art. 127.1 de la Llei municipal de règim local de les Illes Balears (LMRLIB).

Camí de Ternelles cap al castell del Rei
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durant anys, o fins i tot n’hagi desaparegut tot vestigi de traçat, la figura 
jurídica persisiteix i en qualsevol moment l’Administració en pot tramitar la 
recuperació.

Malauradament, no trobam cap normativa vigent a les Illes Balears que 
defineixi de manera positiva i expressa el concepte jurídic de camí públic, 
i això fa necessària una definició negativa del terme en contraposició del 
concepte jurídic de carretera.

El concepte jurídic de carretera es defineix avui a la Llei 25/1988, de carreteres 
de l’Estat, en què es disposa que «Es consideren carreteres les vies de domini 
i ús públic projectades i construïdes fonamentalment per a la circulació 
de vehicles automòbils.»92 I, en termes quasi idèntics, a la Llei 5/1990, de 
carreteres de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LCIB).

D’altra banda, a la llei balear esmentada s’exclou expressament del concepte 
de carretera:

«Article 3.
a) Els carrers, és a dir, les vies que discorren íntegrament per sòl urbà 
i no formen part de carreteres interurbanes.

b) Els camins de serveis, entenent com a tals els construïts com a 
elements auxiliars o complementaris de les activitats específiques 
dels seus titulars, siguin públiques o privades.»

D’aquesta manera podríem establir que un camí públic és bàsicament la via 
de domini i ús públic no concebuda fonamentalment per a la circulació de 
vehicles automòbils. 

Tot i això, a la pràctica, tota la normativa i les iniciatives envers la regulació 
dels camins públics centren l’objecte en les vies no incloses expressament en la 
xarxa de carreteres, encara que el seu ús principal sigui la circulació de vehicles 
automòbils i/o tinguin qualque element constructiu propi d’una carretera, 
com ara el fet que el seu ferm sigui asfàltic. Aquest fet confirma encara més el 
caràcter residual del concepte de camí públic davant del de carretera.

D’acord amb això, un camí públic és tota via pública que no sigui reconeguda 
com a carretera o com a via urbana segons les normes aplicables i els registres 

92 Art. 2.1 de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres.
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o catàlegs viaris corresponents.93 Llavors ens trobam un problema bàsic de 
definició del que és un camí per si mateix, i no solament per exclusió del que 
no és. 

Anant a l’article 125.1 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les 
Illes Balears (LMRLIB), l’article 79.3 de la Llei 7/1985, que regula les bases 
del règim local (LRBRL), i l’article 5.1 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les 
administracions públiques (LPAP), s’estableix que són béns de domini públic 
«els destinats a un ús o servei públic». La utilització dels camins públics es 
pot fer en les modalitats següents:

1. Ús comú, general: és un ús generalitzat del bé sense més limitacions 
que les que trobam en la reglamentació específica.
2. Ús comú, especial: es refereix al trànsit forestal o industrial, o a 
l’aprofitament lucratiu dels camins. Es regula amb ordenança i l’ús pot 
estar subjecte a taxa.
3. Ús privatiu: en el cas que es vulgui fer aquest ús, es tramita una concessió 
administrativa. Normalment fa referència a quan hi ha instal·lacions de 
parcs temàtics o camps de golf situats en terrenys públics. 

3.2. Titularitat i competència dels camins públics

Donada la complexitat de la configuració de l’Administració pública a l’Estat 
espanyol, trobam del tot necessari destriar amb quin ens administratiu s’ha 
de relacionar la ciutadania amb tot allò que correspongui a aquest tipus de 
domini públic.

En primer lloc, cal dir que l’Estat pot ser titular dels camins públics que 
hi hagi dins del domini maritimoterrestre d’acord amb la Llei 22/1988, de 
costes, i dels que formin part del patrimoni nacional de conformitat amb 
l’article 4 de la Llei 23/1982, de patrimoni nacional.

D’altra banda, la majoria dels estatuts d’autonomia estableix en favor de 
la comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria de carreteres i 
camins. Així es verifica en el nostre cas a l’article 30.5 de l’Estatut d’Autonomia 
de les Illes Balears. En virtut d’aquesta competència, es va dictar la Llei 5/1990, 

93  De manera similar, la Llei 12/2001, de camins públics d’Extremadura, també ofereix una 
definició de camí per exclusió, ja que: «Són camins públics les vies de comunicació terrestre de 
domini i ús públic destinades bàsicament al servei d’explotacions i instal·lacions agràries i que, 
per no reunir les característiques tècniques i requisits per al trànsit general de vehicles automò-
bils, no poden classificar-se com a carreteres.»
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de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense, com hem 
vist, definir positivament ni regular els camins públics. A més, en el cas de les Illes 
Balears, cal dir que l’estatut estableix com a competència pròpia dels consells 
insulars, a l’article 70.15, les matèries de carreteres i camins. I que es va dictar 
la Llei 16/2001, d’atribució de competència als consells insulars en matèria de 
carreteres i camins, amb l’objecte de atribuir-los la funció executiva, la gestió 
i la funció inspectora i sancionadora en aquesta matèria. No obstant això, el 
títol de la llei ―i vist l’article 1, Objecte de la llei―, aquesta norma només 
regula les competències citades en matèria de carreteres i no en matèria de 
camins. Aquest fet confirma la necessitat de regular l’aspecte referent als 
camins, donat que hi ha una 
competència atorgada per 
l’Estatut d’Autonomia, que 
mai ha estat desplegada en 
una legislació adient.

En l’àmbit normatiu de les 
Illes Balears sí que trobam 
la Llei 13/2000, del camí de 
Cavalls de Menorca, una llei 
reguladora de camins, però 
d’un traçat molt específic 
que, com veim a l’exposició 
de motius, respon a la necessitat de preservar una realitat històrica i cultural 
del poble de Menorca. Aquest esperit i objectius són els que impulsen avui dia 
l’interès normatiu per regular els camins públics i que fonamenten els estudis 
sobre aquesta matèria.

Llei 13/2.000, del camí de Cavalls de Menorca
                                     EXPOSICIÓ DE MOTIUS

[...]

«Aquesta llei té com objecte establir un pas públic, establert 

sobre el traçat original del camí de Cavalls, afecte al domini públic o 

servitud de pas, l’ús del qual és d’interès dels ciutadans, amb l’objecte 

de permetre’n l’ús general, lliure i gratuït, com a mitjà per aconseguir-

ne la recuperació i el restabliment, i utilitzar amb aquesta finalitat 

tots els instruments legals que en conté l’articulat.»

[...]

Camí del Far Vell de sa Dragonera
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Una vegada aclarits els àmbits normatius superiors, cal insistir en el fet que 
la immensa majoria de camins públics es troba dins de l’àmbit competencial 
de les corporacions locals: els ajuntaments.

L’article 344 del Codi civil estableix que «Són béns d’ús públic, a les províncies 
i als pobles, els camins provincials i veïnals, les places, carrers, fonts i aigües 
públiques de servei general, costejats pels mateixos pobles i províncies». Així, 
també l’article 74.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,94 diu que «Són béns 
d’ús públic local, els camins i carreteres, places, passeigs, parcs, aigües, fonts, 
canals, ponts i la resta d’obres públiques d’aprofitament o utilització general, 
la conservació i policia de les quals sigui de la competència de l’entitat local».

Juntament amb aquestes disposicions normatives, en l’article 25.2 d) de la 
Llei 7/1985, per la qual es regulen les bases de règim local (LRBRL) s’estableix 
que els municipis han d’exercir, de conformitat amb la legislació de l’Estat 
i de les comunitats autònomes, competències en matèria de conservació 
de camins i vies rurals. En aquest cas, el terme conservació s’ha d’entendre 
des del punt de vista ampli del concepte, és a dir, que inclou la creació, 
l’inventari, l’afectació i desafectació, la delimitació, ampliació, senyalització, 
conservació en sentit estricte, la regulació d’usos, vigilància i disciplina i 
recuperació per garantir l’ús o servei públic del camí. 

Aquesta concepció no 
només deriva d’obligacions 
establertes per les entitats 
locals específicament per 
normes concretes, com ara 
el deure de defensar el seu 
patrimoni,95 o de principis 
jurídics administratius, com 
ara el deure de garantir 
l’ús públic o la defensa 
de l’interès general, sinó 
també pel concepte ampli 
i de caràcter objectiu de 
responsabilitat patrimonial de l’administració pels danys causats per la 

94  RDLEG 781/1986.

95  Art. 68 de la LMRLIB i art. 9.2 del RD 1372/1986, pel qual s’aprova el Reglament de béns de 
les entitats locals, RBEL.

Coll d’Estellencs
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conservació deficient del domini públic.96 En aquesta matèria són d’especial 
interès les sentències del Tribunal Suprem de 26 de març de 1957, de 30 
d’octubre de 1965, de 3 de juliol de 1961, de 10 de desembre de 1963 i de 
27 de desembre de 1969.

Cal indicar també que, segons la jurisprudència, els camins són públics si se 
n’acredita suficientment l’ús públic i no és determinant el fet que no figurin a 
l’inventari de béns del municipi o el fet que estiguin inscrits al Registre de la 
Propietat com a privats,97 la qual cosa vol dir, d’una banda, que la inclusió d’un 
camí a l’inventari de béns del municipi no té caràcter declaratiu i, de l’altra, 
que l’ajuntament serà responsable dels danys causats per la conservació 
deficient, encara que mai s’hagi declarat públic formalment el camí. Això fa 
encara més necessari, per als ajuntaments, identificar, inventariar i registrar 
adequadament els camins públics sota la seva responsabilitat.

3.3. Eines per a la defensa dels camins públics: les 
potestats de les entitats locals en matèria de béns

En tractar aquest tema, resulta obligat començar fent esment de l’article 
103.1 de la CE en què s’estableix que «L’Administració pública serveix 
amb objectivitat els interessos generals [...]». D’acord amb aquest mandat 
constitucional, en l’article 6.1 de la LRBRL es prescriu que «Les entitats locals 
serveixen amb objectivitat els interessos públics que li són encomanats [...]». 
I en l’article 3.1 de la LMRLIB es disposa que «[...] Els ens locals serveixen amb 
objectivitat els interessos públics [...].»

D’aquestes normes es desprèn la posició de preeminència de l’Administració 
davant els particulars. La defensa d’aquest interès general, com a finalitat 
primera de l’Administració, fonamenta el denominat principi d’autotutela, tant 
de caire declaratiu98 com executiu.99 D’acord amb aquesta preeminència que hi 
ha a les seves relacions amb la ciutadania, i en virtut del principi d’autotutela, 
les administracions locals gaudeixen d’una sèrie de potestats o prerrogatives 
de manera que els ens locals actuen davant els ciutadans revestits d’autoritat  o 
imperium.

96  S’estableix per a les entitats locals de manera genèrica en l’article 54 de la LRBRL i es regula 
en el títol X de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú.

97  Es poden consultar, entre d’altres: sentències del Tribunal Suprem núm. 693, de 7 de maig 
de 1987, núm. 1.214, de 29 de setembre de 1989, i de 21 de maig de 2008.

98  Art. 56 de la LRJPAC i art. 21 de la LRBRL.

99  Art. 93 i següents de la LRJPAC.
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Però aquestes potestats o prerrogatives, que atorguen a l’Administració 
una sèrie de facultats exorbitants, i la situen en posició de preeminència 
i autotutela, només tenen sentit, precisament, perquè puguin complir 
l’obligació genèrica de servir els interessos generals. Segons les normes 
aplicables, és obligació de l’Administració:

- Protegir i defensar el patrimoni de l’Administració, genèricament  
 considerat.

Aquesta obligació s’estableix, per a totes les administracions, 
en l’article 28 de la LPAP i, específicament per a l’administració 
local, en l’article 146.1 de la LMRLIB. Es presenta reforçada per 
les prohibicions a les corporacions locals de: cedir a les demandes 
judicials que afectin el domini i altres drets reals que integrin 
el seu patrimoni; acceptar transaccions i sotmetre a arbitratge 
els conflictes referits als seus béns o drets, si no és mitjançant 
acord del ple adoptat per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació.100

- En el cas dels camins públics, assegurar la lliure circulació de la gent, 
d’acord amb els articles 19 i 53.1 de la Constitució.

- Protegir i defensar el medi ambient i el patrimoni històric i cultural, 
segons els articles 45.2 i 46 de la Constitució, i els articles 18 i 23 de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

100   Art. 146.5 de la LMRLIB.

Camí de l’Arxiduc
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També, en el nostre entorn, la recuperació i la conservació dels camins 
públics mitjançant aquestes potestats es veuen determinades pel deure de 
fomentar el turisme, activitat econòmica principal de la nostra illa (art. 30.11 
de l’Estatut).

A banda d’aquests deures o obligacions, és indubtable que defensar i recuperar 
els camins públics no només és una qüestió d’oportunitat, sinó també una 
qüestió de necessitat des del punt de vista jurídic.

Respecte a la normativa patrimonial aplicable en matèria de potestats per 
protegir i defensar els camins públics, l’ordre de prelació és el següent,101 
segons els que es disposa en:

a) Legislació bàsica estatal
Les normes bàsiques de la LPAP i del RPAP, les normes de la 
LRBRL i les normes bàsiques del TRRL.

b) Normativa autonòmica
La LMRLIB i els reglaments autonòmics pels quals es regulen 
les potestats patrimonials que, en el nostre cas, no tenim, per 
la qual cosa hi és aplicable l’establert en el RBEL com a règim 
supletori.

c) Normes no bàsiques estatals
Principalment, les normes no bàsiques del TRRL (com a 
normativa especial), i les normes no bàsiques de la LPAP i del 
RPAP.

d) Ordenances pròpies de cada entitat local. 

e) Les altres normes administratives o civils aplicables.

Una vegada determinada la prelació de fonts, s’ha d’establir quines entitats 
locals  tenen competències respecte de la matèria que analitzam (és a dir, té 
les potestats de protecció i defensa dels béns municipals), i quins òrgans són 
els competents.

a) Legislació bàsica estatal

En l’art. 4.1 de la LRBRL es disposa que es reconeix als ens territorials 
―municipi, província i illa― una sèrie de potestats i prerrogatives, de les 

101   Article 1 del RBEL.
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quals només gaudiran la resta d’entitats locals en funció del que estableixi 
la normativa autonòmica. Amb l’única excepció de les mancomunitats, 
respecte de les quals cal acudir en primer lloc als seus estatuts i, a falta de 
previsió estatutària, també a la normativa autonòmica. 

b) Normativa autonòmica

Acudim a la LMRLIB, que atribueix tot el bloc de potestats que la LRBRL 
atribueix a municipi, província i illes, a la resta d’entitats locals: mancomunitats, 
consorcis, ens locals menors (excepte la potestat d’expropiació i la d’aprovació 
de plans d’urbanisme) i àrees metropolitanes.

Respecte dels òrgans competents, les competències són les següents:

- Correspon al batle: «L’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de 
la seva competència, fins i tot quan les hagi delegat en un altre 
òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, 
en aquest supòsit donant-li compte en la primera sessió que celebri 
per a la seva ratificació.»102

- Són atribucions del Ple: «l’exercici d’accions judicials i 
administratives i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària.»103

On es disposa que la matèria de protecció i defensa dels béns locals correspon 
al Ple o al batle, però sembla que el joc d’aquests dos preceptes no ens 
resol la qüestió. Mancant desplegament autonòmic de les normes bàsiques 
estatals, la qüestió es resoldria per la competència residual del batle. Però, en 
el nostre cas, en l’art. 146.1 de la LMRLIB es disposa que «[...] L’exercici de les 
accions administratives en defensa dels seus béns i drets és competència del 
Ple de la corporació, excepte les de caràcter urgent que poden ser exercides 
pel president o la presidenta.»

Les potestats o mesures de protecció esmentades es poden dividir, segons 
els seus efectes, en mesures preventives o reguladores, desglossades a 
continuació:

102   Art. 21.1.k) de la LRBRL.

103   Art. 22.2. j) de la LRBRL.
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Mesures preventives:

•	 Potestat	d’investigació

•	 Conformació	de	l’inventari	municipal	de	camins

•	 Inscripció	al	Registre	de	la	Propietat	i	al	cadastre			 	
immobiliari

•	 Potestat	de	delimitació	o	partió	administrativa	dels		camins

•	 Potestat	normativa:	ordenança	municipal	de	camins

•	 Instruments	de	planejament	urbanístic

•	 Potestat	sancionadora

Mesures reparadores:

•	 Potestat	de	recuperació	d’ofici

•	 Desnonament	administratiu

•	 Accions	judicials

A continuació, analitzarem cadascuna d’aquestes mesures o potestats 
d’acord amb la normativa aplicable.

     3.3.1 Mesures preventives

    3.3.1.1 Potestat d’investigació

La primera passa en el procés de defensa d’un camí és la d’aclarir-ne la  
titularitat. És per això que, de conformitat amb la LMRLIB,104 les corporacions 
locals tenen la facultat d’investigar la situació dels béns i els drets que puguin 
ser de la seva propietat, sempre que aquesta no consti, amb la finalitat de 
determinar-ne la titularitat. 

Tal vegada, és aquesta la potestat més important des del punt de vista 
material per defensar i conservar els camins públics, ja que tota controvèrsia 
sobre la naturalesa pública o privada d’un camí sempre es resoldrà en 
funció del resultat d’una investigació jurídica i tècnica feta sobre la base de 

104   Article 128 a. de la LMRLIB i article 45 del RBEL.
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distints mitjans de prova (documents i testimonis, principalment). Per això, 
és més que recomanable utilitzar aquest instrument preventiu que estableix 
l’ordenament jurídic per fonamentar de manera adequada una inscripció 
en l’inventari municipal de béns, una delimitació administrativa d’un camí 
públic, una inscripció registral d’un camí públic, l’exercici de la potestat de 
recuperació d’ofici o l’exercici d’accions de domini.

El procediment de l’expedient d’investigació es regula de manera detallada105 
i se’n desprèn que l’exercici de l’acció investigadora  es pot acordar:

1. D’ofici, per la pròpia corporació, a iniciativa, si escau, de qualsevol 
altra Administració que, en virtut dels deures d’informació mútua i 
col·laboració, informi dels fets, actes o circumstàncies que serveixen 
de base per exercir aquesta acció.

2. Per denúncia dels particulars.

Els catàlegs de camins del Consell de Mallorca podrien encaixar en aquesta 
iniciativa d’informació mútua i col·laboració referida anteriorment, encara 
que, com es dirà més endavant, aquests catàlegs es fan mitjançant les 
sol·licituds dels mateixos ajuntaments.

El Reglament106 també preveu l’obertura d’un període de prova durant el 
qual s’admeten els elements següents:

1. Els documents públics judicials, notarials o administratius atorgats 
de conformitat amb el dret. 

2. El reconeixement i dictamen pericial.
3. La declaració de testimonis.

Finalitzat aquest període, i en cas que la resolució sigui favorable: «s’ha de 
taxar la finca o el dret, se l’ha d’incloure a l’inventari i s’han d’adoptar les 
mesures que tendeixin a l’efectivitat dels drets de la corporació.»107

  
 

105   Article 46 i següents del RBEL.

106   Art. 51 del RBEL.

107   Art. 53 del RBEL.
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 Expedients de la potestat d’investigació

•	 Possible	inici	a	instància	d’una	altra	administració,	a	instàncies	de	part	
mitjançant denúncia de particular i bestreta de les despeses (entre 
60,10 i 601,01 €) ―en aquest cas cal un estudi sobre la procedència de 
l’exercici de l’acció investigadora―, o d’ofici.

•	 Sol·licitud	d’informe	jurídic	relatiu	al	procediment	que	s’ha	de	seguir.

•	 Resolució	d’inici	de	l’expedient	per	un	òrgan	competent,	en	què	s’ha	
d’esmentar expressament el període de prova.

•	 Publicació	 en	 el	 butlletí	 oficial	 de	 la	 comunitat	 autònoma	―en el 
cas que només tingui una província― i en el tauler d’anuncis (de la 
seu material i electrònica de l’entitat) de la resolució d’inici i període 
d’informació pública per un mes.

•	 Notificació	a	les	persones	interessades	i	a	totes	les	altres	administracions	
(estatal, autonòmica i el consell insular).

•	 Certificat		de		Secretaria	de	les	proves	fetes.

•	 Informes	tècnics	que	valoren	les	proves	fetes.

•	 Audiència	a	les	persones	interessades	per	termini	de	10	dies.

•	 Certificat	de	Secretaria	sobre	les	al·legacions	presentades.

•	 Informe-proposta	de	Secretaria.

•	 Resolució	de	l’òrgan	competent,	amb	el	dictamen	previ	de	la	Comissió	
Informativa, si escau.

•	 Notificació	de	l’acord	a	les	persones	interessades.

•	 Taxació	 del	 bé,	 inclusió	 en	 l’inventari	 i	 adopció	 de	 mesures	 per	 a	
l’efectivitat dels drets de la corporació, en cas de resolució favorable.

•	 Càlcul	de	les	despeses	i	abonament	o	reintegrament	de	les	quanties	
pertinents a la persona interessada denunciant, si escau.
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 3.3.1.2 Inventari municipal de camins

L’inventari municipal de camins, com a part de l’inventari de béns i drets 
del municipi, té caràcter obligatori per als ajuntaments de conformitat amb 
la normativa sectorial aplicable,108 que estableix per a tots els ajuntaments 
l’obligació de fer l’inventari de béns i drets, i incloure-hi les vies públiques: 
carrers i camins municipals. 

L’inventari esdevé un instrument fonamental en la defensa dels camins 
públics, encara que, com veurem més endavant, la realitat que els 
ajuntaments puguin acomplir aquesta obligació queda lluny encara. 

Hi ha un desfasament tan gran en el compliment d’aquesta obligació, que el 
Reglament de béns ja establia l’any 1986 que:109 «1. Les corporacions locals 
que no hagin format els inventaris respectius han de concloure’ls dins el 
termini de tres anys.  2. Els béns immobles, de naturalesa demanial, encara 
que siguin no edificis, també s’han d’incloure en l’inventari de totes les 
corporacions locals en el termini màxim de tres anys.»110

L’inventari municipal de camins esdevé l’eina bàsica perquè l’Administració 
pugui exercir les competències municipals en defensa dels camins públics. En 
aquest cas, la Llei municipal (article 132 de la LMRLIB) estableix, com a les 
altres normes esmentades, que els ens locals tenen l’obligació de formar un 
inventari valorat de tots els béns, i que ha de contenir els béns de domini públic, 
a banda també dels patrimonials, els drets i els valors mobiliaris, descrits amb 
el detall necessari per poder-los identificar. Segons la Llei, l’inventari ha de ser 
objecte d’actualització continuada, sense perjudici de rectificar-lo anualment 
i de comprovar-lo cada vegada que es renovi la corporació.111

Respecte a la naturalesa jurídica de la inscripció dels camins en l’inventari, 
cal dir que aquesta inscripció no té un caràcter declaratiu, sinó només un 
valor indiciari de la titularitat pública que s’ha de determinar, com hem dit 
abans, amb una investigació mitjançant diferents mitjans de prova. Que un 
camí no estigui a l’inventari no demostra que no sigui públic.

108   Els articles 132.1 de la LMRLIB, 86 del RDLEG 781/1986 i 17 i següents del RBEL.

109   Disposició transitòria 2a del RBEL.

110   També recull aquesta obligació l’article 32, apartats 1 i 4, de la LPAP.

111   Quant al procediment per fer l’inventari de béns municipals i el seu règim de funciona-
ment, els trobam en l’article 132 de la LMRLIB i, de manera detallada, en els articles 17 a 35 
del RBEL.
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Per això es podria establir que l’inventari de béns municipals és un registre 
administratiu que per si mateix ni prova ni crea ni constitueix cap dret de 
la propietat pel municipi, sinó que és una relació de béns que serveix de 
recordatori constant perquè els municipis exerceixin les seves facultats envers 
aquests béns. En un conflicte, l’ajuntament pot haver de demostrar davant 
d’un tribunal de quina forma admesa en dret ha adquirit la propietat del 
camí inventariat. És per aquest motiu que és més que raonable, des del punt 
de vista tècnic i jurídic, exigir que s’incloguin en l’inventari els camins dels 
quals hi hagi indicis suficients de l’ús públic.

Com a conclusió, podem dir que la formació d’un inventari municipal de 
béns és una obligació legal, que la inscripció d’un camí públic precedida d’un 
procediment adequat d’investigació contribueix a acreditar-ne la naturalesa 
pública davant els particulars i, a més, pot ser un procediment previ ―sovint 
ho és― per inscriure’l en el registre de la propietat.112

 3.3.1.3 Inscripció al Registre de la Propietat i al cadastre 
immobiliari

Inscripció al registre de la propietat

Es denomina Registre de la Propietat un registre públic de caràcter oficial en 
el qual s’inscriuen, per a coneixement general, els drets de propietat sobre 
els béns immobles, així com tots els altres drets reals que hi recaiguin. A 
Espanya es va crear el 1861 i està regulat amb els objectius de donar protecció 
als titulars dels drets inscrits i dotar d’agilitat el tràfic jurídic immobiliari.

Els articles 133.1 de la LMRLIB, 85 del RDLeg. 781/1986 i 36.1 del RBEL 
prescriuen l’obligació d’inscriure al Registre de la Propietat tots els béns 
immobles i drets reals de les entitats locals.

Quant a la inscripció de béns de domini públic, l’article 5.2 del Reglament 
hipotecari n’exceptuava els béns municipals i provincials de domini i ús 
públic, per tant no era permès registrar-los. Des de la seva modificació amb 
el Reial decret 1867/1998, de 4 de setembre, no hi ha cap dubte que els béns 
de domini públic de les entitats local s’hi poden inscriure de conformitat 
amb la seva normativa sectorial.

112   Art. 133.3 de la LMRLIB i art. 36.2 del RBEL.
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La normativa estatal, de caràcter subsidiari en aquesta matèria, no estableix 
cap distinció dins del béns de domini públic, però l’article 133.2 de la LMRLIB 
disposa que «Són exempts d’inscripció els béns de domini públic d’ús comú 
general.» 

D’aquesta manera, és obliga-
tori inscriure els camins que 
constitueixen una servitud 
pública de pas, els camins 
públics patrimonials i els de 
domini públic amb un ús 
comú especial o limitat per 
l’administració amb la finalitat 
de, per exemple, protegir-ne 
la integritat o l’entorn natural. 

Quant a això, cal dir que els usos dels camins públics de domini públic es 
veuen sovint limitats per ordenances municipals o el planejament urbanístic 
municipal, per les normes autonòmiques ―en matèria, per exemple, de 
protecció dels espais naturals: Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació 
del espais naturals de rellevància ambiental, LECO, i normes concordants―  i 
per les normes estatals dins de l’àmbit de la seva competència ―per exemple 
la Llei de 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, encara que, fins avui, no 
ha tingut cap incidència a Mallorca.

Encara que ens trobessin en el cas de l’article 133.2 de la LMRLIB o qualsevol 
altre supòsit d’exempció, és recomanable i necessària la inscripció registral 
dels camins públics per a la seva defensa.

Raons de seguretat jurídica en un sistema econòmic tan dinàmic com l’actual 
fonamenten la necessitat que els béns de l’Administració siguin inscrits al 
Registre de la Propietat, sobretot si la seva titularitat pública no és ostensible 
davant de terceres persones interessades. Aquest és sovint el cas dels camins 
públics, matèria sobre la qual hi ha, actualment, gran quantitat de conflictes 
entre els particulars i l’Administració. Inscriure’ls en el Registre pot contribuir 
a la seva protecció preventiva, ja que, sobretot en els casos de transmissions 
patrimonials, els particulars consulten quasi exclusivament el Registre de la 
Propietat. 

Embassament de Cúber
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Atès que molt sovint els ajuntaments s’enfronten en matèria de camins 
públics a particulars amb un títol inscrit al Registre de la Propietat, pareix 
necessari que els ajuntaments facin ús de les mateixes eines jurídiques per 
oposar-se a aquestes usurpacions. En aquest sentit, cal aclarir que sovint 
en les escriptures es mencionen els camins per tal de delimitar-los. En cas 
que no es mencioni cap camí, ni tampoc els que travessen la finca, no vol 
dir que aquest camí no existeixi, ni sigui de titularitat pública. Ens trobam 
davant d’un cas d’absència d’informació. Igualment, hi ha la concepció que 
si la finca apareix com lliure de càrregues equival a dir que no hi ha cap 
camí públic que limiti la finca o la travessi. Aquesta és també una concepció 
errònia, ja que el camí públic no és una servitud de pas, sinó un bé immoble 
de propietat pública.

D’aquesta manera, una vegada aprovat l’inventari de camins amb una 
adequada investigació (com ara la feta pel Departament de Medi Ambient 
del Consell de Mallorca en l’elaboració de catàlegs de camins), es fa necessari 
inscriure’l en el Registre de la Propietat per dotar-lo d’una tutela afegida 
per evitar qualsevol tipus d’usurpació.

La certificació administrativa i el procediment d’inscripció del bé són 
regulats,113 i se’ls dóna el mateix valor que a l’escriptura pública.

De les normes enunciades, destaca el mandat que estableixen tant l’article 
36.4 del RBEL com l’article 39 de la LPAP perquè el registrador comuniqui 
a l’Administració, quan ho sàpiga, que hi ha béns i drets dels quals pot ser 
titular i que no estan adequadament inscrits en el registre; i la reducció 
a la meitat de la quantia de l’aranzel registral per a les entitat locals que 
disposa l’article 36.5 del RBEL. Ambdues mesures tenen com objectiu 
promocionar aquests tipus d’inscripcions que, malgrat la seva obligatorietat 
de conformitat amb allò dit abans, no són actualment massa nombroses.

Inscripció al cadastre immobiliari

De conformitat amb l’article 9, 11 i 13.2 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari (LCI), 
les entitats locals tenen l’obligació de declarar tots els béns dels quals siguin 
propietaris o dels quals tinguin el drets reals de superfície o d’usdefruit 
perquè siguin inscrits al cadastre immobiliari.

113    Els apartats 3 i 4 de l’article 133 de la LMRLIB i, amb caràcter supletori, l’article 36 del RBEL 
i els articles 37 a 40 de la LPAP.
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El cadastre immobiliari és un registre administratiu del Ministeri d’Hisenda de 
les característiques físiques (localització, superfície, qualitat de la construcció 
i representació gràfica), econòmiques, (tipus de conreu o aprofitament i 
valor cadastral), i jurídiques (titularitat cadastral i ús o finalitat), dels béns 
immobles de naturalesa rústica i urbana de conformitat amb les definicions 
de bé immoble de l’article 6 de la LCI i de béns rústics i urbans de l’article 7 
de la LCI, així com els descrits a l’article 8.2 de la LCI. 

Les dades inscrites en aquest registre tenen presumpció de certesa tret de 
prova en contrari i sense prejudici de les inscripcions fetes al Registre de la 
Propietat,  les quals  prevalen en cas de conflicte (article 3 de la LCI).

Els particulars, juntament amb el Registre de la Propietat, consulten sovint 
el cadastre immobiliari per conèixer la titularitat dels béns immobles, per la 
qual cosa la inscripció dels camins en aquest registre, deixant de banda la 
seva obligatorietat, també contribueix a la prevenció enfront d’una possible 
usurpació. A més, aquest registre aporta més dades que no pas el Registre 
de la Propietat, encara que només sigui per la inclusió d’una representació 
gràfica del bé immoble que, d’un temps enrera, és objecte d’una constant 
actualització ples mateixos serveis d’inspecció del Ministeri d’Hisenda.

En tot cas, sempre servirà per donar suport a la prova de la seva titularitat 
pública, juntament amb l’exercici de la resta de prerrogatives, potestats i 
mesures a l’abast de les entitats locals per a la defensa dels camins públics.

 3.3.1.4 Potestat de delimitació o partió administrativa de béns 
públics

En el supòsit que un bé de propietat pública presenti límits imprecisos o 
sobre els quals hi hagi indicis d’usurpació, les entitats locals poden exercir la 
potestat de delimitació dels béns.114 

La delimitació dels camins públics determina la línia que separa un camí 
públic de les propietats privades partint del supòsit que el seu ús públic, 
que en aquest cas equival a la possessió, està acreditat. Així ho confirma 
la definició de delimitació administrativa de béns públics que estableix 
l’article 57.1 del RBEL quan diu que «La delimitació consistirà a practicar les 
operacions tècniques de comprovació i, si escau, de rectificació de situacions 
jurídiques plenament acreditades».

114   Article 128 c. de la LMRLIB i procediment regulat en els articles 57 a 69 del RBEL.
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Si no s’acredita la possessió, l’ús públic, prèviament, l’Administració no pot 
exercir aquesta prerrogativa, ja que, com afirma la sentència del Tribunal 
Suprem de 2 d’octubre de 1997 (Roj: 5811/1997), «El privilegi que suposa la 
potestat pública de dur a terme la delimitació administrativa s’ha de preveure 
amb el respecte degut als fets que ofereixen una aparença suficientment 
sòlida de pacífica possessió emparada per un títol de domini, per la qual 
cosa quan aquesta aparença existeix l’Administració no pot pertorbar la 
situació possessòria si no acudeix prèviament a un judici reivindicatori.»

Vist el contingut d’aquesta sentència, s’evidencia la necessitat de mantenir 
un inventari municipal de camins actualitzat i, a més, sempre es poden 
inscriure els camins en el Registre de la Propietat per confirmar la presumpció 
possessòria de la via per part de l’Administració. O, si més no, per prevenir la 
possibilitat que el particular pugui oposar una inscripció feta al seu favor per 
acreditar-ne la possessió.

A més d’acreditar la possessió administrativa prèviament, cosa que es pot 
traduir amb la policia i conservació (reparació, retolació) d’aquest ―funció 
molt important i moltes vegades oblidada per l’Administració―, és necessari 
que es donin les circumstàncies següents:

- Lògicament, que hi hagi predis contigus, un dels quals pertanyent a 
l’ajuntament.
- Que hi hagi unes línies divisòries teòriques o ideals (per exemple a un 
plànol) que formin el perímetre delimitador entre ambdós predis, sense 
prejudici de la seva exacta correspondència o no amb la realitat.
- Que hi hagi una causa legal: confusió en els límits o indici d’usurpació, 
(art. 128 c) LMRLIB).

Respecte a la naturalesa jurídica de la delimitació administrativa, cal dir que 
aquest és un acte declaratiu de fitació d’estats possessoris de fet que es limita 
a constatar si existeix un ús públic o privat d’un determinat terreny, però no 
declara definitivament qui té el dret a la possessió ni qui és el propietari, 
qüestió que ha de resoldre la jurisdicció ordinària.

Finalment, cal indicar que, iniciat el procediment de delimitació o partió 
administrativa, no es pot instar procediment judicial amb una pretensió 
idèntica ni s’admeten interdictes sobre l’estat possessori de les finques 
mentre no es faci la partió i que, de conformitat amb l’article 65 del RBEL, 
«L’acord resolutori de delimitació és executiu i només pot ser impugnat en 
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via contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones considerin 
danyats els seus drets poden fer-los valer davant la jurisdicció ordinària.»

Expedients de la potestat de delimitació administrativa:

•	 Possible	inici	a	instància	d’una	altra	administració	o	d’un	particular,	o	
d’ofici.

•	 Sol·licitud	d’informe	jurídic	relatiu	al	procediment	que	s’ha	de	seguir.

•	 Memòria	 justificativa,	en	què	s’esmenta	expressament	 la	 justificació	
de la partió proposada, descripció detallada de les finques afectades, 
títol de propietat i informació sobre la possessió municipal.

•	 Pressupost	 de	 despeses	 de	 l’expedient,	 a	 costa	 dels	 propietaris	
confrontants i amb la seva conformitat.

•	 Resolució	d’inici	de	l’expedient	fet	per	un	òrgan	competent.

•	 Notificació	a	les	persones	interessades	i	al	Registre	de	la	Propietat.

•	 Publicació	en	el	butlletí	oficial	de	la	comunitat	autònoma	i	en	el	tauler	
d’anuncis (a la seu material i electrònica de l’entitat) de les finques 
afectades, i data, hora i lloc en què comencen les feines de la partió.

•	 Certificat	de	Secretaria	sobre	les	al·legacions	presentades.

•	 Informe	 dels	 serveis	 tècnics	 municipals	 sobre	 les	 al·legacions	
presentades.

•	 Resolució	de	l’òrgan	competent	relativa	a	les	al·legacions.	

•	 Pràctica	de	la	fitació,	amb	aixecament	d’una	acta	diària,	subscrita	per	
tots els assistents.

•	 Resolució	per	la	qual	s’aprova	la	partió.

•	 Notificació	a	les	persones	interessades	i	al	Registre	de	la	Propietat.

•	 Fitació, amb intervenció de les persones interessades.
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  3.3.1.5 Potestat normativa: ordenança municipal de camins

El municipi disposa de competències pròpies en l’ordenació del trànsit 
de vehicles i de persones en les vies urbanes, i de conservació de camins i 
vies rurals. És important remarcar que la jurisprudència ha establert que 
les competències reconegudes en vies urbanes són extensibles a vies rurals. 
Els municipis poden regular els camins rurals i els tancaments de finques 
rústiques per mitjà de l’ordenança municipal.115

L’ordenança municipal de camins ha de tenir com objectiu principal la relació 
d’usos i aprofitaments o règim d’explotació dels camins públics, així com 
establir mecanismes per conservar-los i per protegir-ne l’ús públic.  

Amb la finalitat de determinar-ne el contingut, pot ser útil el que estableix 
la Llei 12/2001, de 15 de novembre, de camins públics d’Extremadura ―
fins ara l’única llei autonòmica que ha regulat específicament i de manera 
exhaustiva el règim jurídic dels camins públics―,  a l’article 1: «L’objecte de 
la Llei és establir el règim jurídic privatiu dels camins públics d’Extremadura. 
Aquest règim s’estén a tots els aspectes relacionats amb la planificació, 
finançament, projecte, construcció, modificació, conservació, explotació, ús 
i defensa dels camins, així com els relacionats amb la seva integració en 
l’entorn.»

Al seu moment, des del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, es va elaborar un model d’ordenança municipals per regular l’ús 

115   Article 4.1 a) de la LRBRL i als articles 100 a 104 de la LMRLIB.

Les ordenances poden regular la senyalització i els tancaments laterals dels camins
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i la conservació del camins públics municipals on es proposa la següent 
disposició sistemàtica: 

Model d’ordenança municipals per regular l’ús i la conservació 
del camins públics municipals

•	 TÍTOL PRIMER: OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

•	 TÍTOL SEGON: RÈGIM JURÍDIC DELS CAMINS
CAPÍTOL I: EL RÈGIM GENERAL
CAPÍTOL II: ELS CAMINS APTES PER A LA CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES DE MOTOR
CAPÍTOL III: ELS CAMINS NO APTES PER A LA CIRCULACIÓ 
DE VEHICLES DE MOTOR
CAPÍTOL IV: ELS CAMINS APTES PER A LA CIRCULACIÓ 
DE VIANANTS
CAPÍTOL V: LES RUTES DEL CONSELL DE MALLORCA (La 
Ruta de pedra en sec i la Ruta d’Artà a Lluc) (si escau)

•	 TÍTOL TERCER: INFRACCIONS I SANCIONS
Annex I. Mapes topogràfics dels camins aptes per a la 
circulació de vehicles de motor
Annex II. Mapes topogràfics dels camins no aptes per a 
la circulació de vehicles de Motor
Annex III. Mapes topogràfics dels camins aptes per a la 
circulació de vianants
Annex IV. Traçat de la Ruta de pedra en sec i de la Ruta 
d’Artà a Lluc (Si escau)

Al preàmbul d’aquest model s’estableixen com objectius de la norma:
•	 Preservar	els	valors	del	patrimoni	natural	i	del	medi	rural.
•	 Facilitar-ne	la	utilització	harmoniosa	a	les	persones	usuàries.	
•	 Mantenir-los	en	les	condicions	d’ús	i	conservació	òptimes.

I el seu article 1 estableix que «L’objecte d’aquesta ordenança és l’ús i la 
conservació dels camins de titularitat o ús municipal, la regulació de qualsevol 
trànsit, el control i la policia de les edificacions, les plantacions d’arbratge 
i també els usos i les finalitats dels terrenys annexos als esmentats camins, 
incloses les anivellacions i els moviments de terra que poden afectar les vies.»116 

116   El contingut complet del model d’ordenança municipal per regular l’ús i la conservació 
del camins públics municipals elaborat pel Consell Insular de Mallorca es pot consultar al CD 
annex al llibre.
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Un dels pioners en l’aprovació d’aquesta ordenança és l’Ajuntament de 
Puigpunyent, que té aprovada l’Ordenança municipal reguladora de l’ús i la 
conservació de camins (BOIB núm. 20, de 7 de febrer de 2009). 

 3.3.1.6 Instruments de planejament urbanístic i d’ordenació 
territorial

Els instruments de planejament 
poden actuar com a prova 
de la titularitat pública dels 
camins. Per això, serà necessari 
que els camins apareguin al 
corresponent instrument de 
planejament general, ja sigui 
Pla general d’ordenació urbana 
o Normes subsidiàries de 
planejament, del municipi amb 
la concreta qualificació que 
comporta un determinat règim 
de protecció. Si l’ajuntament té 
un inventari de camins i aquest 
s’incorpora al planejament 
urbanístic, la prova de la seva titularitat estarà reforçada.

El Pla territorial de Mallorca, aprovat definitivament el 13 de desembre de 
2004, contempla la protecció dels camins en el capítol II, de patrimoni urbanístic 
i arquitectònic. Aquest instrument d’ordenació territorial estableix un deure 
dirigit al planificadors urbanístics consistent en que el planejament general 
municipal haurà de contenir un catàleg d’elements que, pels seus valors 
singulars o característiques, hagin de ser objecte d’una especial protecció 
(Norma 47). La ubicació dels corresponents elements catalogats, cas de tractar-
se de camins públics, serà recollida a l’instrument de planejament municipal.

Així mateix, la norma 48 estableix l’obligació de catalogar els elements 
etnològics rurals, entre d’altres els camins empedrats ―sigui quina sigui la seva 
titularitat― en la categoria de patrimoni etnològic. També s’ha de dir que els 
esmentats camins poden formar part de les rutes d’interès cultural i d’interès 
paisatgístic que preveu el Pla territorial insular a les Normes 49 i 50, el traçats de 
les quals s’hauran d’incloure, així mateix en el planejament urbanístic municipal.

Camí de Puigpunyent a Calvià
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Totes aquestes previsions hauran de ser recollides en el moment en què es 
produeixi l’adaptació del concret instrument de planejament municipal al 
Pla territorial insular.

Per altra banda s’ha de tenir en compte que la legislació urbanística, en 
concret la Llei del Sòl (LS) de 1976 i el Reglament de planejament Urbanístic 
(RPU) de 1978, estableix les determinacions que han de contenir els plans 
generals i normes subsidiàries relatives a sistemes generals d’infrastructures 
i comunicacions i les seves zones i règim de protecció. També es regulen els 
plans especials en els art. 17 i següents de la LS/76 i concordants del RPU, 
amb un objecte específic determinat pel que fa a la protecció, conservació, 
catalogació i millora del medi físic i rural i de les vies de comunicació.    

 3.3.1.7 Potestat sancionadora

Les entitats locals disposen de la potestat de sancionar, sempre d’acord 
amb el que disposa l’ordenança municipal.117 Aquesta potestat assegura la 
bona convivència i l’ús adequat de serveis, equipaments i infraestructures 
públiques, com ho són els camins. Tota regulació per a l’ordenació i la 
protecció de camins ha de ser culminada amb un règim sancionador, que és 
l’eina dissuasòria, tal vegada més important, que té l’Administració.

3.3.2 Mesures reparadores

 3.3.2.1 Potestat de recuperació d’ofici

Quan es parla de la recuperació d’ofici dels camins s’ha d’entendre que 
es tracta de recuperar-ne l’ús públic o possessió del camí per part de 
l’ajuntament i no de la seva propietat. Així s’estableix com a prerrogativa 
respecte als béns de les entitats locals «La de recuperar-ne per si mateixes la 
possessió i l’ús en qualsevol moment quan es tracti dels de domini públic, i 
en el termini d’un any en el cas dels patrimonials.»118

El procediment estableix que s’ha de requerir acord previ de la corporació per 
donar inici a la via administrativa, acompanyat dels documents acreditatius 
de la possessió. Tot i això, aquest privilegi es gaudeix sense perjudici que, si la 
usurpació té aparença de delicte, es posi en coneixement de l’autoritat judicial.119 

117   Títol XI de la LRBRL pel qual es regula la potestat sancionadora de les entitats locals. 

118   L’article 128.b) de la LMRLIB.

119   L’article 71 del RBEL.
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La recuperació d’ofici és una potestat administrativa de caràcter reglat no 
discrecional i és obligatòria que l’ajuntament l’exerceixi.120

El límits de l’exercici de la potestat de recuperació d’ofici  ―o interdictum 
propium, com l’anomena la doctrina i la jurisprudència― han estat establerts 
en diverses sentències del Tribunal Suprem. Aquest requisits són els que, per 
tot el que hem comentat, estableix la sentència del Tribunal Suprem de 28 
de desembre de 2005 (Roj: STS 7721/2005):

«[...] no és necessari que l’Administració acrediti la plena titularitat 
demanial, perquè el que es protegeix és la pèrdua o pertorbació 
del fet de la possessió; així com que l’exercici de la facultat de 
recuperació es reconeix sense perjudici de l’acció de qui es creu 
titular dels béns sobre els quals s’exercita l’interdictum propium 
per reivindicar-los davant la jurisdicció civil».

«[...] però per al vàlid exercici d’aquesta potestat de recuperació 
d’ofici dels béns de domini públic sí és exigible a l’Administració 
pública un principi de prova sobre la possessió pública del bé de 
la recuperació de què es tracti i sobre la seva indeguda usurpació 
o pertorbació possessòria per part del particular davant de qui  
s’intenti la recuperació.»

«Pel que fa a aquesta prova sobre la possessió i la indeguda 
usurpació, la primera d’aquestes sentències [STS, de 23 d’abril 
de 2001] diu que, atès el caràcter excepcional de la facultat, 
solament cal exercitar-la quan es basa en una prova acabada i 
plena, i afegeix que hi ha d’haver una identitat plena entre el 
posseït per l’Administració i l’usurpat pel particular.»

Com es pot veure, a la pràctica és determinant la prova sobre la possessió i, 
per això, es pot utilitzar qualsevol mitjà de prova admissible en dret:

•	 Els	documents.

•	 El	cadastre	que,	per	si	mateix,	només	constitueix	un	principi	de	
prova.

•	 L’inventari	de	béns	que,	per	si	mateix,	també	només	constitueix	
un principi de prova.

120   L’article 68.1 de la LBRL.
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•	 La	 inscripció	en	el	Registre	de	 la	 Propietat,	 que	 suposa	que	hi	
ha una presumpció de conformitat amb el que estableixen els 
articles 35 i 38 de la Llei hipotecària.

•	 Testimonis,	encara	que	són	insuficients	si	no	tenen	el	suport	d’una	
prova documental. 

En qualsevol cas, una adequada investigació patrimonial, l’elaboració 
d’un inventari de camins municipals i la seva inscripció en el Registre de la 
Propietat, tot en conjunt fonamenta i justifica qualsevol recuperació d’ofici 
que s’hagi d’exercir davant qualsevol possible usurpació possessòria d’un 
camí públic. 

Expedients de la potestat de recuperació d’ofici

•	 Possible	 inici	 a	 instància	 d’una	 altra	 administració	 o	 d’un	
particular o d’ofici.

•	 Sol·licitud	d’informes	dels	serveis	municipals	(relatiu	a	la	situació	
física i jurídica del bé) i informe jurídic relatiu al procediment 
que s’ha de seguir.

•	 Resolució	d’inici	de	l’expedient	per	un	òrgan	competent.

•	 Incorporació	 a	 l’expedient	 dels	 documents	 que	 acreditin	 la	
possessió del bé.

•	 Audiència	a	la	persona	interessada.

•	 Certificat	de	Secretaria	sobre	les	al·legacions	presentades.

•	 Informe-proposta	de	Secretaria.

•	 Resolució	de	 l’òrgan	competent,	amb	el	dictamen	previ	de	 la	
comissió informativa, si escau.

•	 Notificació	de	l’acord	a	les	persones	interessades.

•	 Execució	 forçosa	 de	 la	 resolució	 favorable,	 en	 cas	 que	 els	
usurpadors no la duguin a terme de manera voluntària.
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 3.3.2.2 Desnonament administratiu

La potestat de desnonament administratiu en els camins de domini públic 
implica que les administracions titulars poden promoure i executar en via 
administrativa el desnonament dels qui ocupen els seus béns demanials 
quan s’extingeixi el dret d’ocupació dels particulars, atorgat en virtut de 
concessió, autorització o qualsevol altre títol. Val a dir que la seva aplicació 
als camins públics és gairebé excepcional, ja que no solen trobar-se sota el 
règim de concessions.121

En tot cas, per exercir la potestat de desnonament és necessària la declaració 
prèvia d’extinció o caducitat del títol que atorgava el dret d’utilització dels 
béns de domini públic i s’ha d’instruir el procediment corresponent. Les 
despeses que ocasioni el desallotjament són a càrrec del posseïdor, així com 
el derivat dels danys i perjudicis que s’hagin ocasionat als béns posseïts, i 
l’import es pot fer efectiu per la via de constrenyiment.

Expedients de la potestat de desnonament administratiu

•	 Inici	d’ofici.

•	 Sol·licitud	d’informe	jurídic	relatiu	al	procediment	que	s’ha	de	seguir.

•	 Resolució	 d’inici	 de	 l’òrgan	 competent,	 en	 què	 s’esmenta	
expressament el termini de cinc mesos per desallotjar el bé.

•	 Audiència	a	la	persona	interessada.

•	 Certificat	de	Secretaria	sobre	les	al·legacions	presentades.

•	 Incorporació	 a	 l’expedient	 dels	 certificats	 relatius	 a	 l’inventari	 de	
béns i Registre de la Propietat.

•	 Aprovació	de	 la	quantia	de	 la	 indemnització	que	correspongui	a	 la	
persona interessada, si escau, i abonar-la o consignar-la posteriorment.

•	 En	 cas	 que	 no	 es	 desallotgi	 de	 manera	 voluntària	 en	 el	 termini	
atorgat: requeriment a la persona interessada perquè desallotgi 
l’immoble en el termini de deu dies.

121  Títol II del RBEL.
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•	 En	cas	que	no	es	desallotgi	de	manera	voluntària	en	el	segon	termini	
atorgat:

•	 Prevenció	de	desnonament	si	en	el	nou	termini	de	5	dies	no	desallotja	
el bé. 

•	 Sol·licitud	d’autorització	judicial	en	cas	d’haver	d’entrar	en	domicili	
particular, si escau.

•	 En	 cas	 que	 no	 es	 desallotgi	 de	 manera	 voluntària	 després	 de	 la	
prevenció: execució per part de l’administració del desallotjament, 
amb càrrec a la persona interessada.

 3.3.2.3 Accions judicials

Els conflictes relatius als camins es resolen bé per la jurisdicció contenciosa 
administrativa, competent per conèixer l’exercici de les potestats administra-
tives demanials, o bé per la jurisdicció civil, competent, com hem dit abans, 
per resoldre qüestions referents a la titularitat de la propietat.

Malgrat aquesta diferenciació, a la pràctica l’administració contenciosa 
administrativa, a l’hora d’enjudiciar la procedència de l’exercici de les 
potestats administratives, molt sovint no pot deixar de pronunciar-se sobre 

Camí vell d’Orient
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la realitat de fets que poden fonamentar la titularitat de la propietat, encara 
que la darrera paraula la tenen els tribunals de la jurisdicció civil.

D’acord amb l’article 146 de la LMRLIB, ja esmentat, les corporacions 
locals tenen el deure de defensar els seus béns i exercir totes les accions 
que calguin per defensar-los. D’acord amb això, entenem que en cas de 
dubte respecte de la titularitat d’un camí, i una vegada exhaurida la via 
administrativa d’investigació abans esmentada, han de ser els tribunals de la 
jurisdicció civil els que han de dirimir la qüestió de manera definitiva, sense 
que l’Administració pugui defugir del deure de defensar els béns municipals, 
tot i tenir dubtes respecte de la titularitat.

A la jurisdicció civil, l’acreditació de la possessió pública, la funció i el servei 
públic del camí, les obres de conservació del camí, etc., és una qüestió 
important a l’hora d’acreditar la titularitat pública del camí. De fet, la defensa 
del camins públics comença amb l’exercici de la seva possessió administrativa 
efectiva, ja sigui retolant els camins, senyalitzant-los o fent-ne les obres de 
mantinent.

3.3 Els catàlegs de camins municipals 

Finalment, una vegada exposades l’evolució i la concreció del concepte de camí 
públic; la regulació i competència, i les eines a l’abast de les entitats locals per 
complir les seves obligacions, cal examinar una altra eina que, des del punt 
de vista material, proporciona substrat, fonament i consistència a l’exercici 
de qualsevol potestat o iniciativa municipal per protegir els seus camins: els 
catàlegs de camins que, des de fa més de 10 anys, elabora el Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca.

Encara que els apartats següents es dediquen a una anàlisi més completa pel 
que fa als seus aspectes materials, cal esmentar els trets d’aquests catàlegs 
de camins des del punt de vista jurídic i a la llum dels apartats anteriors.
De conformitat amb l’article 41.2 de la LRBRL, els consells insulars tenen 
la competència per procurar assistència i cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica als ajuntaments (art. 36.1 b) LRBRL).

D’acord amb això, el Consell de Mallorca confecciona el catàleg de camins 
dels diferents termes municipals que ho hagin demanat fent ús dels mitjans 
materials, tècnics, jurídics i de recerca.
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Tal com assenyala la introducció de cadascun d’aquests catàlegs, els objectius 
són els següents:

1. Recopilar la documentació que hi ha sobre els camins i que permeti 
aclarir-ne la titularitat.

2. Recollir informació sobre l’estat actual de cada un dels camins, 
amb especial esment dels aspectes tipològics i constructius.

3. Sistematitzar la informació, de manera que aquesta sigui 
aprofitable per elaborar el planejament urbanístic i l’inventari de 
béns d’entitats locals. 

Aquests catàlegs proporcionen la informació següent sobre cadascun dels 
camins identificats en el municipi: 

•	 Las	 dades	 físiques	 estudiades	 sobre	 el	 terreny:	 localització,	 inici	 i	
final, longitud, amplada i delimitació, senyalització i tipologia.

•	 La	documentació	arxivística,	bibliogràfica	i	cartogràfica	de	cadascun	
dels camins perquè el municipi corresponent pugui determinar-ne la 
titularitat pública.

Camí de la Boal de les Serveres al puig Galatzó
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Com s’ha dit abans, la titularitat pública d’un camí és una qüestió de fet i 
per això sotmesa al resultat de l’anàlisi conjunta de les proves que es puguin 
presentar per oposar-se a la presumpció d’una titularitat privada.

Normalment, la naturalesa pública d’un camí és una qüestió de fet que fa 
necessari un procediment d’investigació per acreditar-ne la realitat davant 
qualsevol possible pretensió que hi pugui formular una tercera persona. 
Com hem vist, ni incloure el camí a l’inventari de béns ni incloure’l en el 
Registre té per si mateix un caràcter constitutiu o declaratiu, sinó, més aviat, 
un valor indiciari.

Per tot això, podem concloure que els catàlegs de camins que redacta el 
Consell de Mallorca són, per l’exhaustivitat i el contingut tècnic, una eina 
molt valuosa per determinar la titularitat pública d’un camí i perquè els 
ajuntaments puguin complir les obligacions en la defensa dels camins públics.

4. La catalogació dels camins
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Antoni Reynés, Guillem Alomar, Phillipe Álvaro Francesca Rotger, 
Miquel Salvà i Maria del Mar Taltavull.

El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, en el marc de  la 
cooperació amb les entitats locals, ofereix als municipis la possibilitat que 
personal tècnic del Departament n’elabori el catàleg de camins.

El catàlegs tenen els objectius següents: 

•	 Determinar	 la	 titularitat	 dels	 camins	 a	 partir	 de	 la	 documentació		
localitzada.

•	 Definir-ne	l’estat	actual	i	el	traçat.

•	 Sistematitzar	 la	 informació	 perquè	 sigui	 aprofitable	 per	 elaborar	 el	
planejament urbanístic dels municipis i l’inventari de béns de les entitats locals.

El document final inclou els camins que apareixen en els arxius consultats, els 
que destaquen per les característiques constructives (empedrat, ratlletes...), i 
els camins que formen part de rutes excursionistes clàssiques i que apareixen 
com a tals en la bibliografia especialitzada. 

L’estudi se centra en la xarxa viària rural del terme municipal. En queda exclosa, 
per tant, l’àrea urbana i les carreteres competència del Consell de Mallorca.

El treball dels tècnics del Departament segueix l’esquema següent: 

•	 Recopilació	documental	(arxivística,	bibliogràfica	i	cartogràfica).

•	 Treball	 de	 camp,	 amb	 recorregut	 sistemàtic	 dels	 camins	 per	
definir-ne el traçat, amb el suport de GPS.

•	 Redacció	de	les	fitxes	dels	camins,	amb	la	transcripció	de	les	
dades recollides en els punts anteriors.
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•	 Elaboració	 de	 la	 cartografia,	 amb	 digitalització	 dels	 camins	
sobre el Mapa topogràfic balear, escala 1/5.000, la qual inclou 
també mapes temàtics (escala 1/25.000) que agrupen els 
camins catalogats, els camins públics, els camins amb interès 
constructiu i els que formen part de les rutes excursionistes.

•	 Redacció	de	les	conclusions.

En aquest treball també es recull informació de fonts orals per identificar els 
camins i aclarir dubtes sobre els itineraris, tasca que es complementa amb 
la consulta de la cartografia i ortofotografia, tant històrica com actual, i la 
revisió amb el funcionari o regidor designat per cada municipi.  

D’aquesta feina destacaríem, per la transcendència, la identificació dels 
camins públics.

Una vegada finalitzat, el catàleg es presenta estructurat en cinc capítols:

 4.1. Introducció

Conté una exposició de les consideracions jurídiques sobre els camins rurals i 
la legislació que els afecta, en especial la que fa referència a la propietat dels 
camins i el seu règim jurídic. 

També es descriuen els eixos bàsics de la metodologia emprada per elaborar el 
catàleg i els criteris seguits a l’hora d’incloure els camins. 

 

4.2. Fonts consultades

En aquest apartat, s’enumera la documentació arxivística localitzada, amb la 
font i la signatura corresponent, i es detallen la bibliografia i la cartografia 
consultades.

 4.2.1 Fonts arxivístiques

Els arxius bàsics consultats per elaborar els catàlegs de camins són: arxius 
municipals, l’Arxiu General del Consell de Mallorca i l’Arxiu Històric del 
Regne de Mallorca.
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a) Els arxius municipals

Als arxius municipals la major part de les notícies sobre camins apareixen a 
tres seccions: 

1) Els llibres d’actes de plens de l’ajuntament, on, a més dels acords que 
fan referència a les recomposicions dels camins, apareixen llistes de camins 
municipals, declaracions d’utilitat pública o declaracions de camins veïnals.

2) Els llibres de pagaments, on es relacionen els pagaments que s’han fet 
per reparar camins.

3) La secció d’urbanisme i obres, on apareixen les obres dutes a terme als 
camins i els projectes de pavimentació. 

b) L’Arxiu General del Consell de Mallorca

Aquest arxiu és el dipositari 
del fons de l’antiga Diputació 
Provincial, on podem trobar tota 
la documentació sobre la Junta de 
Camins, creada el 29 de desembre 
de 1789 per Carles IV; era la secció 
del Reial Acord encarregada de 
gestionar i dirigir la construcció 
i la conservació dels camins de 
l’illa. Els mestres picapedrers 
de la Junta s’encarregaven 
d’inspeccionar els camins dels 
diferents municipis i d’elaborar 
informes sobre el seu estat i 
les recomposicions necessàries; 
sovint el director de la Junta 
sol·licitava directament als batles 
un estat sobre els camins del seu 
terme per conèixer-ne la situació i establir les actuacions necessàries. 

D’altra banda, les seccions de foment i governació i la d’assistència i 
cooperació municipal contenen gran quantitat de projectes de construcció, 
reforma o millora de camins veïnals entre municipis. 

Llibre de sentències trobat a l’arxiu de 
Pollença de l’any 1933
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c) L’Arxiu Històric del Regne de Mallorca

Les seccions que més dades aporten sobre els camins són:

1) Els llibres de protocols de l’Escrivania de Cartes Reials, que recollien totes 
les operacions que suposassin canvis de situació en els béns i els drets afectes 
al Reial Patrimoni, amb descripcions de les propietats i els seus confrontants, 
entre les quals a vegades es troben els camins. Complementaris dels anteriors 
són els llibres de capbreus, dipositats en la secció de l’Escrivania de la Reial 
Capbrevació, que registraven periòdicament els béns reials, majoritàriament 
terres que també eren situades amb les seves partions, on apareixen els 
camins amb diferents qualificacions, entre les quals destaquen les de camí 
reial i la de camí tender. 

2) Comptadoria d’hipoteques. Aquestes nasqueren a partir de la Reial 
Pragmàtica de Carles III de 31 de gener de 1768, amb la finalitat de controlar, 
a efectes fiscals, totes les operacions fetes sobre béns immobles, fins que 
varen ser substituïdes pel registres de la propietat l’any 1861. En els seus 
llibres apareixen, agrupats per municipis, totes les hipoteques, contractes, 
arrendaments, testaments i donacions de béns, amb descripció dels trossos 
de terra i els seus confrontants.

d) Altres arxius

Encara que contenen menys informació, també es consulten l’Arxiu de la 
Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori, l’Arxiu Intermedi 

Camí de Formentor
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Militar de les Balears (secció d’obres de la Comandància de Palma), arxius de 
Madrid (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la Administración 
d’Alcalá de Henares, i l’Arxiu del Instituto Geográfico Nacional).

  4.2.2 Fonts bibliogràfiques
 
Pel que fa a la bibliografia, les obres consultades han estat els llibres de 
viatgers dels segles xviii i xix, com Josep Antoni de Cabanyes, Jeroni de Berard 
o l’arxiduc Lluís Salvador, que ens fan interessants descripcions dels diferents 
termes municipals; els llibres d’excursionisme, que descriuen rutes que 
transcorren pel municipi, i les històries locals. 

  4.2.3 Fonts cartogràfiques

En aquest apartat es revisa la cartografia històrica disponible, com el mapa 
de l’illa de Mallorca d’Antoni Despuig (1785) i el mapa de Francisco Coello 
(1851), la cartografia militar localitzada, que abasta des de començaments 
del segle xx fins als anys 80, i els plànols cadastrals de diferents èpoques.

La cartografia més moderna emprada és el Mapa topogràfic nacional 
d’Espanya (1985) de l’Institut Geogràfic Nacional, escala 1:25.000, i el Mapa 
topogràfic balear de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat (2006), 
escala 1:5.000, que és el que serveix de base per al treball de camp i per 
elaborar la cartografia del catàleg de camins.

4.3. Fitxes dels camins inventariats

La informació recollida de cada camí es troba en aquest apartat, que conté 
les dades següents:

•	 Número i nom del camí: el primer es correspon amb el lloc que ocupa 
dins el catàleg, mentre que el nom reflecteix la denominació tradicional 
o la que apareix a la documentació.

•	 Localització: s’especifica el municipi d’estudi, els fulls del mapa 1/5.000 
on es troba el camí, l’inici i el final, i la longitud total. 

•	 Documentació localitzada: se cita el tipus de documents localitzats, 
que poden fer referència a camí veïnal, camí públic, camí en el qual 
l’administració ha fet obres per part de, etc.

•	 Senyalització: assenyala la presència de fites, pintades, indicadors 
i panells. Igualment indica el tipus de delimitació lateral (reixes i/o 
parets).
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•	 Limitacions de pas: es fa constar l’existència de cartells de prohibició de 
pas per accedir al camí, i la presència de barreres tancades i/o cadenes 
presents en el moment de la visita. 

•	 Observacions: indica si el camí presenta interès excursionista o si hi ha 
altres dades rellevants de caràcter general.

•	 Recomanacions: resumeix les conclusions del catàleg. 
•	 Trams: s’assenyala l’inici i el final dels trams en què s’ha dividit el camí i 

per a cada un es recullen les dades següents: 
- Tipologia: per l’amplada i el grau d’elaboració es diferencien pistes, 

camins de carro, camins de ferradura i tiranys. 
- Tipus de ferm: s’especifica si és asfalt, formigó, grava, macadam, 

terra o empedrat. L’apartat d’amplada assenyala l’amplada mínima 
del camí i també l’amplada màxima, si aquesta és considerablement 
major. Així mateix s’indica la longitud total del tram.

- Seguiment: engloba el nivell de dificultat que presenta (sense problemes, 
fàcil, regular i difícil). L’estat del camí s’estableix segons l’estat del 
ferm, dels marges i les parets, així com l’existència de vegetació i altres 
obstacles que puguin impedir el trànsit (bo, regular o dolent). També 
s’especifica si el camí presenta interès constructiu o no.

- Elements constructius: s’indica la presència d’escalons, ratlletes, 
cadenes, marges de subjecció, parets, paretons, escopidors, 
clavegueres, pedres passadores, guals empedrats, pujadors i ponts.

•	 Els tres darrers apartats de la fitxa recullen les fonts consultades per a fer 
l’estudi: la documentació arxivística inclou una transcripció dels principals 
documents localitzats, l’arxiu on es troba dipositat i la seva signatura; 
a la documentació bibliogràfica s’enumeren les cites aparegudes a les 
publicacions consultades; finalment, a la cartografia on apareix el camí 
es detallen els mapes històrics, militars, cadastrals, i altres on podem 
observar el traçat del camí.

•	 La fitxa es completa amb un mapa orientatiu per facilitar la localització 
del camí catalogat.

4.4. Conclusions

A partir de la documentació localitzada i d’acord amb el treball de camp que 
s’hagi fet, es proposen les recomanacions següents: 

•	 Incloure	 els	 camins	 que	 apareixen	 explícitament	 com	 a	 públics	
―o en els quals l’Administració ha intervingut al llarg del temps― 
a l’inventari de béns municipals.
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•	 Obrir	un	expedient	d’investigació	per	als	casos	en	què	hi	ha	 indicis	
d’una possible titularitat pública, però en els quals la documentació 
no és prou aclaridora.

•	 Protegir	els	camins	que	presenten	elements	(sòl,	empedrats,	etc.)	amb	
interès constructiu.

4.5. Annex cartogràfic

La cartografia elaborada inclou el traçat de cada un dels camins catalogats a 
escala 1/5.000 i els mapes temàtics a escala 1/25.000 que agrupen els camins 
catalogats, els camins per als quals se’n recomana la inclusió a l’inventari de 
béns municipal, els camins amb interès constructiu i els que formen part de 
les rutes excursionistes. 

Tot i l’esforç fet en la recerca de documentació per definir la titularitat 
dels camins i en el treball de camp, el catàleg s’ha de considerar com un 
document obert a l’aportació de noves dades. 

Per aquest motiu, una vegada lliurat als ajuntaments respectius es recomana 
obrir un període d’exposició pública perquè els particulars hi presentin les 
observacions que considerin oportunes.
 

Tirany a la serra de Na Franquesa
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