
 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA PROPOSTA 

D’ELABORACIÓ D’UNA LLEI DE CAMINS PÚBLICS I RUTES 

D’INTERÈS EXCURSIONISTA DE MALLORCA 

 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’objectiu de 

millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb 

caràcter previ a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei, es duu a terme una CONSULTA 

PÚBLICA, a través del portal web del Consell de Mallorca, amb l’objectiu de recollir 

l’opinió dels ciutadans i organitzadors més representatius potencialment afectats per la 

futura norma, sobre els següents extrems: 

 

a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.  



 

 

ASPECTES ESSENCIALS DE LA INICIATIVA 

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

Aquesta iniciativa pretén donar solució als problemes sorgits en matèria de 

recuperació de camins públics, així com, la seva conservació, projecció, planificació i 

ús de la xarxa de camins públics de Mallorca. 

Cal recordar que als anys 50 del segle XX les administracions públiques potenciaren 

els camins aptes per a la circulació de vehicles, la qual cosa suposà que molts camins 

no aptes per a la circulació d’automòbils es deixassin abandonats i amb el transcurs 

del temps fossin envaïts per la vegetació i fins i tot en alguns casos usurpats pels 

particulars.  

En els darrers anys, s’han incrementat l’exercici d’activitats de lleure per gaudir de la 

natura i el paisatge, com és l’excursionisme, senderisme, córrer, anar en bicicleta, 

etc., la qual cosa ha fet que es reivindicàs una xarxa de camins públics com a 

infraestructura al servei de tota la societat i no només com a infraestructura de 

comunicació motoritzada. Una xarxa de camins que es mantengui en condicions que 

facin possible el seu ús i que pugui ser coneguda per tota la ciutadania.  

Així mateix, el Conveni Europeu del Paisatge, ratificat per l’Estat Espanyol i al qual 

el Consell Insular de Mallorca s’adherí l’any 2008, disposa que tot el territori esdevé 

paisatge i afegeix que els ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea disposen del 

dret al gaudi d’un entorn de qualitat i que els ha de ser accessible. 

 



 

 

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació  

El nou marc normatiu que es planteja se justifica i resulta oportú en la mesura que 

respon als compromisos recollits a l’acord de governabilitat del Consell Insular de 

Mallorca 2015-2019, document que guia les polítiques de l’administració insular 

durant els quatre anys de legislatura, dins l’apartat 6 relatiu a les infraestructures,va 

incloure el pacte següent: 

«g) Protecció del camins públics mitjançant la iniciativa legislativa del 

Consell davant del Parlament de les Illes Balears, per a l’aprovació d’una 

llei de Camins, així com l’elaboració i aprovació d’un pla d’Intervenció i 

dinamització de Rutes senderistes.» 

A més, és necessari una norma que instrumentalitzi el control que han d’exercir 

l’administració municipal i el Consell Insular de Mallorca, sobre la xarxa de camins 

públics de Mallorca tenint en compte que el Consell de Mallorca aglutina molta 

informació sobre els camins i que pot ser de gran utilitat a l’hora d’acreditar-ne la 

titularitat pública.  

 



 

 

Objectius de la norma  

• Defensar i conservar l’extensa xarxa de camins públics de Mallorca, regulant  

les diferents realitats que els afecten. 

• Recuperar el patrimoni viari tradicional de Mallorca  

• Regular els usos dels camins públics de Mallorca  

• Potenciar l’ús de la xarxa de camins públics de Mallorca com a mitjà per 

donar a conèixer el medi natural, el paisatge, el patrimoni etnològic i el 

patrimoni històric de Mallorca. 

• Establir un sistema de catalogació i registre de camins públics de Mallorca 

• Regular les rutes d’interès excursionista  

 



 

 

Possibles solucions i alternatives regulatòries i no regulatòries  

 

L’opció no regulatòria no és una opció a valorar degut a que els problemes descrits 

exigeixen la implantació d’un sistema de normes per la qual cosa davant la necessitat 

de dotar als camins d’un règim jurídic general es considera que la forma més 

adequada es la elaboració d’una llei de camins públics i rutes d’interès excursionista 

de Mallorca  

 

 


