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1.1. Presentació 

Els camins rurals són una part de la xarxa viària que satisfà funcions socials i econòmics 

d’especial interès en l’àmbit local. A les funcions tradicionals - veïnals, agrícoles, 

forestals i ramaderes - s’hi han afegit modernament d’altres, com ara la gestió del medi 

ambient, la vigilància i la protecció civil, el lleure o el turisme. 

Als anys cinquanta i seixanta del segle passat, la mecanització i la motorització 

progressives de la societat rural comportaren la millora, l’eixamplament o la 

pavimentació del molts camins per al trànsit rodat amb vehicles automòbils, però també 

l’abandonament i la desaparició de molts camins històrics (camins de bast o ferradura). 

Més recentment, l’esclat de la societat del lleure - que comporta també l’aparició de 

noves demandes socials, i que ofereix igualment noves oportunitats econòmiques als 

municipis rurals a través del turisme - ha comportat una major conscienciació pel que fa 

a la necessitat de preservar i millorar els antics camins públics aptes solament per al 

trànsit amb mitjans no motoritzats. 

Per consegüent, la gestió del viari públic, a fi i efecte de poder exercir les competències 

municipals, gestionant la vialitat a través de l’establiment de polítiques de mobilitat, i de 

poder complir les obligacions que la llei imposa als Ajuntaments en aquest mateix 

àmbit, requereix del coneixement de la xarxa pública de camins a través de la realització 

d’un inventari o catàleg dels camins municipals d’ús públic. 

Nogensmenys, els inventaris de camins municipals són un manament legal, doncs així 

ho estableix el Text refós de la Llei municipal i de règim local1. D’acord amb la Llei 

municipal cal que l’ens local inventariï tots els camins de titularitat pública municipal 

amb independència de llurs característiques morfològiques (camins rodats, camins de 

bast i corriols) i de llur estat de conservació. 

L’inventari de camins és un registre administratiu, i per a la inclusió d’un camí a 

l’inventari és suficient l’existència d’indicis que suportin la presumpció de la seva 

                                                           
1 Art. 222.1.: “Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns 

de domini públic.” El Reglament del patrimoni dels ens locals (Art. 106) especifica els “vials no urbans” 

dintre dels béns subjectes a inventari. 
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naturalesa pública, atès que l’inventari no té caràcter constitutiu de la propietat dels béns 

inventariats, quedant reservada en cas de litigi la determinació de la seva propietat 

dominical efectiva als Tribunals de la Jurisdicció Civil. 

Des d’una òptica jurídica i legal, la principal virtut de l’inventari és la creació d’una 

aparença de demanialitat que permet al municipi exercir les facultats que la llei li atorga 

i les obligacions que aquesta li imposa pel que fa a la defensa del seu patrimoni, i, 

especialment, en l’àmbit dels camins, la recuperació d’ofici de la possessió 

indegudament perduda. 
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1.2. Objecte d’inventari 

L’inventari de camins municipals inclou tots els vials públics en sòl no urbanitzable que 

s’han pogut documentar d’acord amb les fonts documentals i informatives disponibles 

(administratives, cartogràfiques, cadastrals, etc.). Específicament l’inventari inclou 

aquells vials de titularitat municipal que queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei de carreteres de Catalunya: 

 

Llei de carreteres 

D’acord amb l’article 2.2. del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de carreteres, no tenen la condició de carreteres: 

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 les persones 

titulars. 

d) Les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d'acord amb el 

planejament vigent. 

 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (Decret Legislatiu 2/2003). 

 L’inventari exclou igualment els vials municipals en sòl urbà d’acord amb la distinció 

que a efectes d’inventari estableix el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (Decret 

Legislatiu 2/2003) a l’article 106 (1.1. Ús públic): 

b) “places i vials urbans” 

c) “vials no urbans” 
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Per consegüent, l’inventari comprèn vials públics que no són carreteres ni vials urbans,2 

tant si es tracta de camins rodats, aptes per al trànsit de vials, pavimentats amb asfalt, 

ciment o terra, com camins de bast o ferradura i senders o corriols. 

D’altra banda, l’article 108 del mateix Reglament estableix les variables necessàries per a 

la identificació dels béns inventariats. Les variables rellevants o que poden aplicar-se a la 

identificació de vies de comunicació no urbanes són les següents: 

- Nom  

- Naturalesa (demanial, dret de pas) 

- Referència cadastral 

- Límits (d’acord amb el traçat georeferenciat) 

- Longitud total 

- Amplada 

- Títol en virtut del qual s'atribueix a l'entitat el bé immoble 

A aquestes variables l’inventari afegeix un codi identificatiu, el tipus de ferm i un 

apartat de notes. 

 

Definició de les variables usades per identificar els camins inclosos dins l’inventari: 

Codi.- Cada camí inventariat s’identifica per mitjà d’un codi numèric progressiu a partir 

del número 1. 

Nom.- Cada camí s’identifica per mitjà d’un nom, bé documentat, bé d’arrel popular, o bé 

descriptiu de la seva funcionalitat o naturalesa. 

Longitud total.- Longitud total en metres resultant de la suma dels diferents trams que 

componen la via. 

                                                           
2Excepcionalment i puntual s’inclouen trams urbans per garantir la continuïtat d’alguns camins a través 

de sòl urbà i també camins que transcorren a l’interior de zones verdes en sòl urbà o urbanitzable. 
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Amplada.- Amplada mitjana de la calçada o superfície de rodament a intervals de 0,5 

metres. Als senders no transitables amb vehicles de motor se’ls assigna per defecte una 

amplada mitjana de 2,0 metres, si bé puntualment poden tenir amplades de plataforma amb 

valors inferiors o superiors. 

Tipus de ferm.- Tipus de paviment (reg asfàltic, formigonat, terra). Als camins no rodats 

se’ls assigna el tipus de ferm “sender”. 

Naturalesa del bé.- Els camins públics són drets reals de titularitat municipal: 1. Béns 

immobles destinats a l’ús públic; 2. Drets legalment constituïts a favor de l’Ajuntament. 

Referència cadastral.- Referències cadastrals que suporten els diferents trams del camí 

inventariat quan la seva titularitat cadastral és pública. 

Títol en virtut del qual s'atribueix a l'entitat el bé immoble.- Quan es tracta de camins 

històrics el títol consignat per defecte és la prescripció immemorial. Quan es tracta de 

camins adquirits a través d’altres formes admeses en dret, s’informa del document o 

documents que acrediten l’adquisició del bé (o del dret), si aquests són coneguts. 

 

Base de dades georeferenciada 

Els camins inventariats s’han digitalitzat sobre una base ortofotogramètrica a escala 

1:2.500 mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). La base de dades 

georeferenciada obtinguda en format MMZ (Miramon) és exportable a altres formats 

com ara SHP o DXF. 

Els camps corresponents a les variables identificatives adés esmentades s’han incorporat 

a la base de dades georeferenciada del mateix SIG. 

El contingut dels camps que corresponen a les diferents variables es presenta alhora en 

format de llistat. 
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1.3. Fonts documentals 

La tasca duta a terme des de l’inici dels treballs ha estat la localització i l’anàlisi de les 

fonts documentals de l’inventari, també la presa de contacte amb els interlocutors 

designats als tres municipis. 

En total s’han identificat una trentena i escaig de fonts documentals.  La major part dels 

documents analitzats formen part dels fons conservats a l’Arxiu Històric de Girona, 

cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i cartoteca del Instituto 

Geográfico Nacional a Madrid. Els documents que estan a disposició del públic en 

servidors virtuals s’identifiquen amb el seu URL. 

La recerca ha consistit en l’anàlisi i el buidatge de les diferents fonts cartogràfiques, 

cadastrals, administratives, etc., identificades. 

La cartografia històrica explotada comença amb el Plànol de l’Almoina del Pla (ca. 

1800) (Fig. 1). 
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Fig. 1. Plànol de l’Almoina del Pla (ca. 1800) 
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En aquest àmbit, cal subratllar també la importància de les planimetries municipals de la 

Cellera de Ter (i municipis veïns) elaborades pel Instituto Geográfico y Estadísticol’any 

1928 a escala 1:25.000 (Fig. 2), així com el cadastrehistòricde1953. 

 

 

Fig. 2. Exemple de minuta o planimetria municipal de la Cellera de Ter (1928). 

 

Addicionalment, s’ha contrastat el cadastre vigent del municipi amb el de tots els 

municipis veïns, especialment pel que fa a l’ús de camins veïnals en la delimitació dels 

polígons cadastrals. 

Per tal d’obtenir una aproximació a la menció de camins en la descripció de les finques 

registrals s’ha fet el buidatge de l’amillarament (Amillaramiento de la riqueza rústica y 

pecuària) de la Cellera de Ter de l’any 1944. 

En l’àmbit administratiu han estat especialment rellevants les referències a camins que 

contenen les actes d’atermenament del terme municipal de la Cellera de Ter amb els 

diferents municipis veïns, del’any 1927, així com els quaderns topogràfics de 1928. 
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També s’han tingut en compte els inventaris preexistents com ara l’inventari comarcal 

de camins rurals i camins i pistes forestals de la Selva de l’any 2004. 

 

Fonts cartogràfiques 

1. Província de Girona, Escala 1:200 000. Francisco Coello. Atlas de España y 

susposesiones de ultramar, 1851. RegistreRM.242404. Cartoteca de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1516/rec/1 

2. Plano Geométrico de la situación del canal de riego llamado de la Sellera de Anglés, 

1865. Ajuntament de la Cellera de Ter. 

3. Depósito de la Guerra; VºBº el brigadier de E.M. Jefe del Depósito Angel Alvarez 

de Araujo y Cuellar; confrome el coronel T.C. De E.M. Jefe de la 

seccióntopográfica Pedro de Cuenca, 1873 [És una còpia del "Mapa de la Capitanía 

general de Cataluña, dibujado y autografiado en el Depósito de la Guerra, con 

presencia de las cartas y datosfacilitados por el coronel D. Francisco Coello"]. 

Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

4. Mapadel Montseny, les Guilleries i el Collsacabra” deJuli Serra, 1890. Cartoteca de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1761 

5. Plano de Cataluña / publicado por Ramon Morera, 1894. Cartoteca de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1617/rec/1 

6. Mapa Militar Itinerario de España. Formado por el Cuerpo de Estado mayor del 

Ejército. Hoja29. Escala 1:200.000. Any 1914. Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya. 

http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1516/rec/1
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1761
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1617/rec/1
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7. Provincia de Gerona. Término municipal de Amer - San Esteban de Llémana [inclou 

part de la Cellera de Ter]. Planimetria 1:25.000. Dirección General del Instituto 

Geográfico. Any 1928. Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

8. Provincia de Gerona. Términos: Susqueda, Osor, La Sellera (Hoja nº 2). Planimetria 

1:25.000. Dirección General del Instituto Geográfico. Any 1928. Cartoteca del 

Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

9. Provincia de Gerona. Términos: Osor, La Sellera, Anglés (Hoja nº 3). Planimetria 

1:25.000. Dirección General del Instituto Geográfico. Any 1928. Cartoteca del 

Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

10. Visor de cartografia VISSIR. Sèries 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 del Mapa 

Topogràfic de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat). 

 

Fonts fotogramètriques 

11. Vol americà, Sèrie A: 1946-47. Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat). 

12. Vol americà, Sèrie B: 1956-57. Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat). 

13. Visor d’ortofotomapes VISSIR (1946-2017). Institut Cartogràfic de Catalunya 

(www.icc.cat). 

 

Fonts cadastrals i fiscals 

14. Amillaramiento de la riqueza rústica y pecuària. Municipio de la Cellera de Ter. 

Ministerio de Hacienda, 1944. Arxiu Històric de Girona. 

15. Cadastre històric de la Cellera de Ter, 1954. Arxiu Històric de Girona. 

16. Mapa parcel·larica dastral vigent. Oficina Virtual del Cadastre (www.meh.es) 

 

Fonts administratives 

17. Provincia de Gerona. Zona de Amer-San Esteban de Llemana. Acta de la operación 

practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los 

http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.icc.cat/
http://www.icc.cat/
http://www.icc.cat/
http://www.meh.es/
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términos de Amer y la Sellera 1929. Archivo del Instituto Geográfico Nacional 

(www.ign.es). 

18. Provincia de Gerona. Zona de Amer-San Esteban de Llemana. Acta de la operación 

practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los 

términos de Anglés y la Sellera. 1929. Archivo del Instituto Geográfico Nacional 

(www.ign.es). 

19. Provincia de Gerona. Término municipal de la Sellera. Acta de la operación 

practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los 

términos de Amer y La Sellera. 1929. Archivo del Instituto Geográfico Nacional 

(www.ign.es). 

20. Provincia de Gerona. Término municipal de la Sellera. Acta de la operación 

practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los 

términos de Susqueda y la Sellera. 1929. Archivo del Instituto Geográfico Nacional 

(www.ign.es). 

21. Provincia de Gerona. Término municipal de la Sellera Acta de la operación 

practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los 

términos de Amer y la Sellera de Ter. 1929. Archivo del Instituto Geográfico 

Nacional (www.ign.es). 

22. Provincia de Gerona. Término municipal de Osor. Acta de la operación practicada 

para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos de 

Osor y la Sellera. 1929. Archivo del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

23. Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de la Selva, 2004. Consell 

Comarcal de la Selva. 

24. Xavier Campillo i Besses (2016), Dictamen pericial del Camí de Can Bordic, 

Ajuntament de la Cellera de Ter. 

 

Altres 

http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
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25. Lluís Coll i Espadaler, “Excursio a la montanya de Sant Gregori fins a Girona”, 

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 67, agost de 1900. 
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1.4. Resultats de l’inventari 

L’inventari de camins ha donat com a resultat la classificació de 34 vials o camins 

diferenciats de titularitat municipal, amb una longitud total de 62,4 km (Fig.1): 

 

CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL 

1. Camí de Plantadis i el Gornés 

2. Camí vell de Susqueda 

3. Camí del Coll de Canet 

4. Camí del pont del Ribot 

5. Cami de Pixarrelles 

6. Camí de les Brugueres 

7. Carretera de la Mota i camí de Can Lloret a Sant Just i Pastor 

8. Camí de Pladevall, la Fanera i Osor  

9. Camí de Can Vinyoles 

10. Camí de la Riera d’Osor  

11. Camí de a Puigdefrou per Becdejú Vell 

12. Camí de Can Sant 

13. Camí dels Camps de Can Triola 

14. Carretera vella del Pasteral 

15. Camí del Santo Negro a Plantadís pels camps del Mallol 

16. Camí del Bosc de Can Lloret i Carretera Vella 

17. Camí de Can Moner a Colldegria i la Palomera 

18. Camí dels camps de Can Moner i Vinyoles d’Amunt 

19. Camí de Can Vinyes a Colldegria 

20. Camí del Mallol a la Palomera 

21. Camí del Bosc de Can Ribes 

22. Camí del Clascar a la Cellera 

23. Camí de Can Palet, Becdejú Vell, Puigdefrou i Sant Gregori  

24. Camí del Vilar 

25. Camí de Palou i Becdejú Vell 

26. Camí de la Mota a les Escoles del Pasteral 



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter                                                                          

Dr. Xavier Campillo i Besses 

Castell de Sant Ferran 13, 08600 Berga 

Tel. 938 222 372 – 650 372 399 

periciacaminera@gmail.com – www.periciacaminera.com 

 

20 

27. Camí de les Aulines d’en Peixet a la Carretera Vella 

28. Camí vell d’Anglès - Camí del Cementiri 

29. Camí de Can Bordic 

30. Camí de Can Puig, Can Bertran i Can Palet  

31. Camí de la Creu de Madona a Can Vinyoles 

32. Camí vell de les Brugueres 

33. Camí de la Ruïra al Rec Gros.  

34. Camí de la Barca 
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1. Camí de Plantadis i el Gornés 

El camí de Plantadisi el Gornés és un camí de terra amb una amplada mitjana de 4,5 

metres. Es tracat d’un camí estructurant que comunica el nucli de la Cellera amb el 

veïnat de Plantadís i des d’aquest s’enfila al coll que dóna accés al Pla del Roure ja dins 

del municipi d’Osor. Es tracta de l’eix viari més important per accedir a la part 

muntanyosa de l’oest del terme municipal. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa de la 

provincia de Gerona, de Francisco Coello, de l’any 1851, al Mapa del Montseny, les 

Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890, al Plano de Cataluña de Ramon 

Morera, de 1894, i al Mapa Militar Itinerario de España, de 1914. 

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928, i, novament, a la minuta del Mapa Topográfico Nacional (feta 

entre 1928 i 1939) amb el nom de “Camino de Roure”. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

El camí històric apareix dibuixat al quadern del Instituto Geográfico de l’any 1929 que 

acompanya l’acta d’atermenament del terme municipal de la Cellera de Ter amb Osor, 

del mateix any, amb el nom de “Camino a la Sellera”. 

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública 

Al cadastre antic el camí constituïa el límit entre els polígons 4 i 5. En aquest sentit, cal 

subratllar que la delimitació de polígons al cadastre antic es basava en les Instrucciones 

para la ejecución del catastrotopográficoparcelario, de l’any 1942, que establien que: 

“Los límites de estos polígonos serán siempre líneas permanentes no expuestas a 

variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, carreteras, canales, etc. Se 

prescindirá, por tanto, de arroyos cuyo curso pueda variar, caminos rurales que no 

estén bien determinados y puedan asimismo cambiar de un año para otro, sendas, 

caminos de servidumbre que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente 

garantía de inmutabilidad.” (Capítol II, 11). 

El terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en el llenguatge legal-administratiu 

espanyol d’ençà de la promulgació del Real Decreto de Caminos vecinales de 1848, que 

estableix que: “Los caminos públicos que no están comprendidos en las clases de 

carreteras nacionales o provinciales se denominarán en los sucesivo caminos 

vecinales...” 

Aquest camí ja va ser inclòs amb els codis 0231-0232, i amb el nom de “Camí de 

Plantadís I i II”, a l’inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes forestals, 

elaborat l’any 2004 pel Consell Comarcal de la Selva. 
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2. Camí vell de Susqueda 

El camivell de Susqueda és un camí de terra amb una amplada mitjana de 4 metres. Es 

tracta d’un dels dos camins que transcorrien en paral·lel a les ribes del riu Ter entre 

l’antic nucli de Susqueda i el Pasteral. 

Aquest camí transcorre en paral·lel per la riba dreta del Ter fins a la zona de Montglós, 

on s’endinsa en el terme de Susqueda. En la zona del Serrat de la Palomera el camí es 

bifurca en dues seccions: una continua el traçat paral·lel al riu i l’altra s’enfila cap a Can 

Riera per tornar a confluir al pont de Can Casanoves, que dóna accés al veïnat de Lloret 

Salvatge situat al terme municipal d’Amer. No obstant això, el traçat paral·lel al riu en 

aquest tram va quedar inundat per les aigües de l’embassament del Pasteral. 

El camí està documentat cartogràficament al Mapa del Montseny, les Guilleries i 

Collsacabra de Juli Serra, de 1890, i al Plano de Cataluña de Ramon Morera, de 1894 

El camí històric apareix dibuixat al quadern del Instituto Geográfico de l’any 1929 que 

acompanya l’acta d’atermenament dels termes municipals de la Cellera de Ter, Amer i 

Susqueda, del mateix any, amb el nom de “Camino de Monglós i Camino de Font Riera 

al Pasteral”. 

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 amb el noms de “Camino de Can Riera” i “Camino de 

Monglós”, i, novament, al catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, 

de l’any 1950. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt 

del vol de 1953, i la titularitat cadastral del camí és pública.  

Al cadastre antic el camí constituïa el límit entre els polígons 4 i5. En aquest sentit, cal 

subratllar que la delimitació de polígons al cadastre antic es basava en les Instrucciones 

para la ejecución del catastrotopográficoparcelario, de l’any 1942, que establien que: 

“Los límites de estos polígonos serán siempre líneas permanentes no expuestas a 

variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, carreteras, canales, etc. Se 

prescindirá, por tanto, de arroyos cuyo curso pueda variar, caminos rurales que no 

estén bien determinados y puedan asimismo cambiar de un año para otro, sendas, 

caminos de servidumbre que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente 

garantía de inmutabilidad.” (Capítol II, 11). 

El terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en el llenguatge legal-administratiu 

espanyol d’ençà de la promulgació del Real Decreto de Caminos vecinales de 1848, que 

estableix que: “Los caminos públicos que no están comprendidos en las clases de 

carreteras nacionales o provinciales se denominarán en los sucesivo caminos 

vecinales...” 
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3. Camí del Coll de Canet 

El camí del Coll de Canet es un camí amb ferm de terra amb una amplada mitjana de 3 

metres. Aquest camí rural té l’origen en la carretera d’Amer al sector nord del terme 

municipal i conflueix amb el camí de Can Moner a Colldegria i la Palomera (codi 17). 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa de la 

provincia de Gerona, de Francisco Coello, de l’any 1851, i al Mapa del Montseny, les 

Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953. 

 

 

4. Camí del pont del Ribot 

El camí del pont del Ribot és un camí amb dos trams diferenciats. El primer tram fins al 

conjunt d’edificacions de Can Coll està asfaltat i té una amplada de 4,5 metres. A partir 

de Can Coll el camí transcorre pels camps del Ribot i el Rec Gros, i en aquest tram el 

ferm és de terra amb una amplada de 3 metres. El camí va quedar tallat per la variant de 

la carretera C-63, de forma que en una secció del camí aprofita ara el traçat de la via 

verda del Carrilet per travessar la variant i connectar finalment amb el camí de les 

Brugueres.  

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928, i novament, al catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico 

Nacional, fet l’any 1950 amb el mateix nom. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953. i la titularitat cadastral 

del camí és pública.  

 

 

5. Cami de Pixarrelles 

El camí de Pixarrelles és un camí de terra amb una amplada mitjana de 3 metres. Aquest 

camí connecta la zona del disseminat de Plademunt amb els plans de Plademunt i el 

Pasteral a través dels camins de les Brugueres i del bosc de Can Lloret. 
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Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública 

 

 

6. Camí de les Brugueres 

El camí de les Brugueres és un camí asfaltat en la major part del traçat, llevat d’un tram 

de terra, i amb una amplada mitjana de 4,5 metres. Aquest camí estructurant recorre tot 

el sector nord del municipi travessant les partides del Pasteral i Plademunt. Un cop 

conflueix amb la nova variant de la carretera C-63 transcorre en paral·lel a aquesta fins 

a travessar-la per un pont elevat en direcció al nucli urbà. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Plànol de 

l’Almoina del Pla, de l’any 1800, al Mapa del Montseny, les Guilleries i Collsacabra de 

Juli Serra, de 1890 i al Plano de Cataluña de Ramon Morera, de 1894. 

El camí històric apareix dibuixat al quadern del Instituto Geográfico de l’any 1929 que 

acompanya l’acta d’atermenament dels termes municipals de la Cellera de Ter, Amer i 

Sant Julià del Llor, del mateix any, amb el nom de “Co. del Pasteral a San Julian (paso 

de la barca)”. 

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 amb el nom de Camino del Pasteral a San Julian i, novament, al 

catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, fet  l’any 1950 del nom de 

Camino del Pasteral.  

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública.  

Al cadastre antic el camí constituïa el límit entre els polígons 1 i 6. En aquest sentit, cal 

subratllar que la delimitació de polígons al cadastre antic es basava en les Instrucciones 

para la ejecución del catastrotopográficoparcelario, de l’any 1942, que establien que: 

“Los límites de estos polígonos serán siempre líneas permanentes no expuestas a 

variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, carreteras, canales, etc. Se 

prescindirá, por tanto, de arroyos cuyo curso pueda variar, caminos rurales que no 

estén bien determinados y puedan asimismo cambiar de un año para otro, sendas, 

caminos de servidumbre que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente 

garantía de inmutabilidad.” (Capítol II, 11). 
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El terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en el llenguatge legal-administratiu 

espanyol d’ençà de la promulgació del Real Decreto de Caminos vecinales de 1848, que 

estableix que: “Los caminos públicos que no están comprendidos en las clases de 

carreteras nacionales o provinciales se denominarán en los sucesivo caminos 

vecinales...” 

Aquest camí ja va ser inclòs amb el codi 0234, amb el nom de “Camí de Plademunt 1”, 

a l’inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes forestals, elaborat l’any 2004 

pel Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

7. Carretera de la Mota i camí de Can Lloret a Sant Just i Pastor 

Aquest camí es conforma amb dues seccions amb les denominacions tradicionals de 

carretera de la Mota i camí de Can Lloret i Sant Just i Pastor. És un camí de terra amb 

una amplada mitjana de 3 metres. El tram entre Can Lloret i l’ermita de Sant Just 

transcorre per una zona boscosa on l’amplada es redueix a 2,0-2,5 metres.  

El camí arrenca de la carretera vella del Pasteral i ja figura al Plano Geométrico de la 

situación del canal de riego llamado de la Sellera de Anglés, de l’any 1865, amb el nom 

de “20. Camino de la Mota”.  

El camí apareix igualment al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de 

Ter, la planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 amb el nom de Camino de San Just i, novament, a la minuta del 

Mapa Topográfico Nacional (feta entre 1928 i 1939).  

La segona secció del camí, de Can Lloret a Sant Just està documentat cartogràficament 

ja al Mapa del Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890.  

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública des de la carretera C-63 fins a l’entronc amb el camí 16 (Camí del 

Bosc de can Lloret i carretera vella). 

Aquest camí ja va ser inclòs amb el codi 0234, amb el nom de “Camí de Plademunt 2”, 

a l’inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes forestals, elaborat l’any 2004 

pel Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

8. Camí de Pladevall, la Fanera i Osor  

El camí de Pladevall, la Fanera i Osor és un camí asfaltat amb una amplada mitjana de 5 

metres. Es tracta d’un camí veïnal de naturalesa històrica que connecta el nucli de la 

Cellera amb el veïnat de Pladevall i continua fins a la masia de la Fanera i Perarnau (ja 
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dins del t.n. d’Osor). Després de la Fanera el camí històric travessava la riera d’Osor per 

confluir amb el camí d’Anglès a Osor (actual carretera Gi-542) 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890.  

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 i, novament, al catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico 

Nacional, fet l’any 1950.  

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.   

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública.  

El camí constituïa al cadastre antic el límit entre els polígons 2 i 4. En aquest sentit, cal 

subratllar que la delimitació de polígons al cadastre antic es basava en les Instrucciones 

para la ejecución del catastrotopográficoparcelario, de l’any 1942, que establien que: 

“Los límites de estos polígonos serán siempre líneas permanentes no expuestas a 

variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, carreteras, canales, etc. Se 

prescindirá, por tanto, de arroyos cuyo curso pueda variar, caminos rurales que no 

estén bien determinados y puedan asimismo cambiar de un año para otro, sendas, 

caminos de servidumbre que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente 

garantía de inmutabilidad.” (Capítol II, 11). 

El terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en el llenguatge legal-administratiu 

espanyol d’ençà de la promulgació del Real Decreto de Caminos vecinales de 1848, que 

estableix que: “Los caminos públicos que no están comprendidos en las clases de 

carreteras nacionales o provinciales se denominarán en los sucesivo caminos 

vecinales...” 

El camí figura com a camí públic en qualitat de límit de finca a l’amillarament de la 

Cellera de Ter de l’any 1950: 

Ana ARNAU PLANELLA Camp de la Bassa N Antonio Pórtulas 

S José RigauOrri 

E Camino de Fincas 

O Amador Guerra Escofet 

Pedro CARRERAS 

ANTONER 

Can Triola (Pladevall) N Magdalena Roura 

S Camino del Manso Farrera 

E acequia del Rech Madral 

O Camino de Osor 

Francisco PRAT  

CANALETA 

Basal (Pladevall) N Lorenzo Viñolas 

S Manso Sabench 

E Con acequia 
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O Camino a Osor 

María BOSCH MONER 

Camp de l'Aulina 

(Pladevall) 
N José Vergés 

S Juan Noguer y Narcisa Valls 

E Marques de Castelldosrius 

O Camino de la Sellera 

Narciso VILAMITJANA 

COROMINAS 

Camp del Pou N Dolores Comajoan 

S Andrés Bartolí 

E Jacinto Vilamitjana 

O Carretera de Fincas 

Ana ARNAU PLANELLA 

Camp de cal Bordic 

(Pladevall) 
N Teresa Brugué 

S María Brugué 

E Luis Clos 

O Carretera de Osor 

 

Aquest camí ja va ser inclòs amb el codi 0230, amb el nom de “Camí de la Font Picant 

des de la Cellera”, a l’inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes forestals, 

elaborat l’any 2004 pel Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

9. Camí de Can Vinyoles 

El camí de Can Vinyoles és un camí de terra amb una amplada mitjana de 2,5 metres 

que enllaça dues seccions del camí públic de Can Sant. Es tracta d’un camí connector 

d’ús públic. 

El camí històric està documentat cartogràficament al Mapa del Montseny, les Guilleries 

i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

Igualment, l’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels 

vols americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

 

 

10. Camí de la Riera d’Osor 

El camí de la Riera d’Osor és un camí asfaltat en la major part del recorregut amb una  

amplada mitjana de 4,5 metres. En el tram final, a partir del límit de Can Serinyà, el 

ferm passa a ser terra. El camí arrenca de la carretera C-63 just a l’entrada del terme 

municipal de la Cellera i transcorre pel sector sud de Pladevall en paral·lel al marge 

esquerre de la riera d’Osor fins a confluir amb el camí de Pladevall, la Fanera i Osor. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890.  
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El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 amb el nom de Camino de la Riera i, novament, al catastrón de 

la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, fet l’any 1950.  

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.   

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública.  

Aquest camí ja va ser inclòs amb el codi 0241, amb el nom de “Camí de Can Serinyà”, 

a l’inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes forestals, elaborat l’any 2004 

pel Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

11. Camí de Puigdefrou per Becdejú Vell 

El camí de Puigdefrou per Becdejú Vell és un camí de terra amb una amplada mitjana 

de 3,5 metres. Es tracta d’un camí rural que des del camí estructurant de Plantadís dóna 

accés a les pedreres de la Palomera i la Fon de l’Arç, també al paratge i a l’antic Mas de 

Becdejú i continua fins a Puigdefrou. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953. 

El camí figura a la sèrie 5000 del mapa topogràfic de Catalunya de l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya amb el nom de “Carretera de Becdejúh vell”.  

El camí forma part de la Ruta BTT Selva 25 Puigdefrou. 

 

 

12. Camí de Can Sant 

El camí de Can Sant (o de Can Vinyoles) és un camí de terra amb una amplada mitjana 

de 2,5 metres. Es tracta d’un camí rural que dóna accés a diversos masos i finques del 

disseminat de Pladevall i comunica la carretera vella del Pasteral amb la carretera de 

Girona (actual C-63).  

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 amb el nom de “Camino de Viñolas” i, novament, al catastrón de 

la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, fet l’any 1950. El camí històric enllaça 

amb el “Camino de la Riera” que recull la mateixa planimetria de 1928. 
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El camí, de titularitat cadastral pública, condueix a la parcel·la 2/143. Tanmateix les 2 

finques registrals que ocupen dita parcel·la (Finques 937-938) proven que el camí 

originalment separava ambdues finques a través de l’actual parcel·la 143. desembocant 

en la 2/144: 

Finca 937: “Lindante al Oeste con camino de fincas”. 

Finca 938: “Lindante al Este con camino de fincas”. 

Aquesta dada és confirmada pels vols de 1946 i 1957, i el camí apareix dibuixat al 

cadastre antic dibuixat sobre el vol de 1954. 

El camí figura en qualitat de límit de finca, com a element extern a les finques que 

delimita o separa, a l’amillarament de la Cellera de Ter de l’any 1950: 

Luis AUSELLER RIGAU La Triassa N Terrenos propios 

S Torrente Madrona 

E Con camino 

O Jaime Rius 

Pedro CARRERAS 

ANTONER 

Can Triola 

(Pladevall) 
N Magdalena Roura 

S Camino del Manso Farrera 

E acequia del Rech Madral 

O Camino de Osor 

Enriqueta VILAMITJANA 

CASAS 

Sorret de 

Dalt 
N Pedro Gasull Costa 

S Camino de fincas 

E BenitoLlagostera Llifranch 

O Camino de fincas 

Florencio HOSTA MAS 

Camp de les 

Basses 
N Félix Sentmenat 

S Félix Sentmenat 

E Camino Manso Tofoner 

O Félix Sentmenat 

Joaquín NOGUER 

TORRENT 

Camp de les 

Basses 
N Domingo Masachs 

S Pedro Gamell Costa 

E Gabriel Valls 

O Camino de finca 

 

 

13. Camí dels Camps de Can Triola 

El camí dels camps de Can Triola és un camí de terra de 3,5 metres d’amplada mitjana. 

Es tracta d’un camí rural que dóna accés a diverses finques del sector sud de Pladevall. 

Aquest camí antic està documentat cartogràficament al Mapa del Montseny, les 

Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890.  
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública. 

 

 

14. Carretera vella del Pasteral 

La carretera vella del Pasteral és un camí de terra que transcorre en paral·lel al nou 

traçat dela carretera C-63 en el sector nord del terme i comunica diversos masos i 

finques. 

En el camí es poden distingir dues seccions pel que fa a l’amplada: en la part 

septentrional fins a l’agrupació de masos de Can Contaller, Can Palet, Can Pujades i 

Can Francisco l’amplada mitjana és de 5 metres; en la part central i meridional, entre 

aquests masos i Can Clos i el Mas Roure, l’amplada és de 3 metres. 

El camí ja figura al Plano Geométrico de la situación del canal de riego llamado de la 

Sellera de Anglés, de l’any 1865, amb el nom de “Camino de Amer”.  

El camí històric està documentat cartogràficament també al Mapa del Montseny, les 

Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890.  

El camí figura al catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, fet l’any 

1950. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és parcialment pública. 

Aquest camí ja va ser inclòs amb el codi 0242, amb el nom de “Carretera Vella de 

Girona”, a l’inventari comarcal de camins rurals i camins i pistes forestals, elaborat 

l’any 2004 pel Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

15. Camí del Santo Negro a Plantadís pels camps del Mallol 

El camí del Santo Negro a Plantadís pels camps del Mallol és un camí rural que 

comunica diverses finques i masos del disseminat just al nord del nucli urbà. Es tracta 

d’un camí de terra amb dues seccions diferenciades: en un primer tram entre la carretera 

de Girona i el mas de Can Vinyoles d’Avall, el camí té una amplada de 5 metres; a 

partir d’aquest mas l’amplada mitjana és de 3 metres. 

Aquest camí antic està documentat cartogràficament al Mapa del Montseny, les 

Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890.  
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El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928i, novament, al catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico 

Nacional, fet l’any 1950. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt 

del vol de 1953. 

 

 

16. Camí del Bosc de Can Lloret i Carretera Vella 

Aquest camí comprèn dues seccions amb denominacions tradicionals diferenciades 

(Camí del Bosc de Can Lloret i Carretera Vella). Es tracta d’un camí rural que disorre 

pel sector de Plademunt i connecta el nucli urbà de la Cellera amb el del Pasteral donant 

continuïtat al camí del Pont del Ribot. El ferm és de terra amb una amplada mitjana de 3 

metres. 

El camí està documentat cartogràficament al Mapa del Montseny, les Guilleries i 

Collsacabra de Juli Serra, de 1890.  

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 amb el nom de “Camino Serrallonga” i, novament, al catastrón 

de la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, fet l’any 1950. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

és pública. 

 

 

17.  Camí de Can Moner a Colldegria i la Palomera 

El camí de Can Moner a Colldegria i la Palomera és un camí de terra amb una amplada 

mitjana de 3 metres. Es tracta d’un camí rural que comunica amb el coll i la pedrera de 

Colldegria i continua fins el coll del Turó de Palomeres. Una secció de camí connecta 

des de Colldegria amb el camí vell de Susqueda. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa de la 

provincia de Gerona, de Francisco Coello, de l’any 1851 i al Mapa del Montseny, les 

Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  
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18. Camí dels Camps de Can Moner i Vinyolesd ’Amunt 

El camí dels Camps de Can Moner i Vinyoles d’Amunt és un camí de terra amb una 

amplada mitjana de 2,5 metres. En una primera secció, entre Can Moner i Can Vinyoles, 

el camí és asfaltat, i entre aquest mas i la confluència amb el camí de Can Vinyes a 

Colldegria el ferm és de terra. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

 

 

19. Camí de Can Vinyes a Colldegria 

El camí de Can Vinyes a Colldegria és un camí de terra amb una amplada mitjana de 2,5 

metres. Es tracta d’un camí connector que comunica el veïnat de Can Vinyes amb 

Colldegria a través del camí de Can Moner. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

 

 

20. Camí del Mallol a la Palomera 

El camí del Mallol a la Palomera és un camí de ferradura amb una amplada mitjana de 2 

metres. El camí comunica el sector dels camps del Majol amb el Turó de Palomeres.  

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

 

 

21. Camí del Bosc de Can Ribes 

El camí del Bosc de Can Ribes és un camí de terra amb una amplada mitjana de 3 

metres. Es tracta d’un camí rural que transcorre en paral·lel al canal de les Fàbriques i 

que constiueix un dels accesos alternatius al Pasteral des del nucli de la Cellera. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

 

 

22. Camí del Clascar a la Cellera 

El camí del Clascar a la Cellera és un corriol o camí de ferradura amb una amplada 

mitjana de 2 metres. 

Es tracta d’un camí veïnal del sector muntanyós occidental del terme de la Cellera. El 

camí prové de Susqueda, de la Casa Nova de Colobrans, des d’on s’enfila al Clascar 

(ambdues masies pertanyents al terme municipal d’Osor). Del Clascar el camí condueix 

a la Creu del Moré, topònim que proporciona un indici addicional de titularitat pública, 

atès que les creus de camí solien col·locar-se a la vora de camins públics i en les cruïlles 

de camins públics (atès que “creu” en català s’usava igualment amb el sentit de 

“cruïlla”. 

El camí històric està documentat cartogràficament al Mapa del Montseny, les Guilleries 

i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

Addicionalment, el camí del Clascar a la Cellera fou descrit l’any 1900 per Lluís Coll i 

Espadaler, que feu el recorregut acompanyat del seu amic Joan Masferrer, espòs de 

Maria Clascar, propietària de la finca, sense cap referència que denoti la pretesa 

naturalesa privada de l’antic camí:3 

“De la casa del Clascar sortim a la 1'5o de la tarda, camí de La Sellera, pel que hi ha enfront de la casa 

y a peu pla per montanya de molt bosch que sembla una manigua: tanta és l'espessor de plantes. Pera 

formar-vos una idea de lo que és frondós dit bosch, cal dir que si un prova de ficar-se a dins, és segur 

que hi deixarà part de roba y s'ensangrentarà mans y cara. A les 3'15 ens trobem en el punt anomenat la 

Creu de Moré. Segurament que abans en aquest lloch hi havia una creu: ara no hi és, ni senyals d'on 

podia esser. Als 15 minuts més som a la casa del Moré, passant pel mig de l'era. Als r5 minuts del Moré, 

la casa del Borner [Gorner], que deixem a l'esquerra. Caminant 30 minuts més ens trobem en la Font del 

Bassí, de molta anomenada, a la dreta y tocant el camí, la qual serveix molt bé pera fer brenades els de 

La Sellera, que hi pugen algunes voltes a l'any. A les 4'3o estem en el Collet de La Palomera, tenint pel 

SE. y a sota de la montanya'1 poble de La Sellera.” P. 200. 

El camí s’esmenta a les actes d’atermenament dels termes municipals de la Cellera de 

Ter amb Susqueda (“Primer mojón”) i de Susqueda amb Osor 

(“Mojónvigésimonoveno”) de l’any 1927, amb el nom de “Senda del Clascar a la 

Sellera”, i també consta amb el mateix nom als quaderns respectius de l’Instituto 

Geográfico, de l’any 1928, que acompanyen ambdues actes d’atermenament. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958, i, especialment, pel vol més detallat de 1953, 

damunt del qual es dibuixa el cadastre antic. 

                                                           
3 Lluís Coll i Espadaler, “Excursio a la montanya de Sant Gregori fins a Girona”, Butlletí del Centre 

Excursionista de Catalunya, núm. 67, agost de 1900.  
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Específicament, el vol de 1946 confirma que des de la Creu del Moré el camí davallava 

al Gornés, on enllaçava amb el camí públic de Plantadís (camí 1 de l’inventari) que ja 

recull la minuta municipal elaborada pel Instituto Geográfico l’any 1928. 

Aquest traçat subsisteix en l’actualitat tal com acredita la sèrie 5000 de Mapa 

Topogràfic de Catalunya de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, també el 

mapa a escala 1:10.000 del terme municipal publicat per l’Ajuntament de la Cellera. 

El camí està inventariat a l’inventari municipal de camins de Susqueda amb el codi 34 

(Camí del Clascar a la Cellera de Ter). 

 

 

23. Camí de Can Palet, Becdejú Vell, Puigdefrou i Sant Gregori  

El camí de Can Palet, Becdejú Vell, Puigdefrou i Sant Gregori és un camí de terra amb 

una amplada mitjana de 3 metres. El primer tram entre els camps de Can Palet i la casa 

de Becdejú Vell segueix la drecera de Becdejú. En aquesta secció l’amplada és inferior 

a 3 metres. A partir de Becdejú, aquest camí estructurant s’enfila cap al Puigdefrou i 

segeuix la carena al límit meridional del terme fins al pla del Roure, Can Serra i el cim 

de Sant Gregori.  

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa de la 

provincia de Gerona, de Francisco Coello, de l’any 1851 i al Mapa del Montseny, les 

Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

El camí apareix dibuixat al quadern del Instituto Geográfico de l’any 1929 que 

acompanya l’acta d’atermenament del terme municipal de la Cellera de Ter amb Osor , 

del mateix any, amb el nom de “Camino de Can Serra”. 

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928, amb el nom de “Camino de Can Serra” i, novament, al catastrón 

de la sèrie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, feta l’any 1950. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

 

 

24. Camí del Vilar 

El camí del Vilar és un camí de terra amb una amplada mitjana de 3 metres. 

Es tracta d’un camí connector que condueix des de la carretera  C-23 al camí de la Mota 

a les Escoles del Pasteral a través del Mas Vilar. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  
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25. Camí de Palou i Becdejú Vell 

El camí de Palou i Becdejú Vell és un camí de terra amb una amplada de 3 metres amb 

dues seccions diferenciades. En un primer tram recorre la zona agrícola dels Camps de 

Palou del veïnat de Pladevall, però a partir dels masos de Palou s’enfila pel Bosc de 

Puigdefrou fins al mas abandonat del Becdejú Vell.  

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

 

 

26 Camí de la Mota a les escoles del Pasteral 

El camí de la Mota a les escoles del Pasteral és un camí de terra amb una amplada 

mitjana de 3 metres que transcorre per la plana agrària de Plademunt. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

El camí figura com a camí públic en qualitat de límit de finca a l’amillarament de la 

Cellera de Ter de l’any 1950: 

Juan DOMENECH COLL y 

esposa 

La Mota 

del Clos 
N Juan Bosch y María Puntí 

S Dalmacio Bosch m/carretera 

E Dolores Vergés 

O Dalmacio Bosch m/carretera 

Juan OLIVERAS TURA 

Mas 

Balaguer 
N Joaquin Juanola 

S Francisco Prat Canaleta 

E Carretera Vecinal 

O Vía F.C Olot a Gerona 

 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953. La titularitat cadastral 

del camí és pública.  
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27. Camí de les Aulines d’en Peixet a la Carretera Vella 

El camí de les aulines d’en Peixet a la carretera Vella és un camí de terra amb una 

amplada mitjana de 2,5 metres. Aquest camí rural transcorre pel sector nord del veïnagt 

de Plademunt i té la funció de connector entre el camí de la Mota a les Escoles del 

Pasteral i el camí de les Brugueres. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

 

 

28. Camí vell d’Anglès - Camí del Cementiri 

El camí vell d’Anglès o Camí del Cementiri arrenca actualment del camí de la Creu de 

Madona. El camí té una primera secció fins al cementir amb ferm de terra (amb una 

capa de rodament) i una amplada mitjana de 5 metres. Passat el cementiri el camí 

recupera l’amplada original de 3 metres fins a desembocar a la carretera C-63. 

El camí històric està documentat cartogràficament al Plano de Cataluña de Ramon 

Morera, de 1894. 

El camí figura parcialment al catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico 

Nacional, fet l’any 1950. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

és pública en una part del recorregut. 

El camí figura com a camí públic en qualitat de límit de finca a l’amillarament de la 

Cellera de Ter de l’any 1950: 

José BASSOLS ANTONER 

Serret de Dalt N Narciso Quer Babot 

S Juan Bosch Teixer 

E Carretera vecinal 

O Juan Serramitja Curbarsí 

RIGAU Sorret de Dalt N Félix Sentmenat 

S Camino de Fincas 

E Camino antiguo de Anglés 

O Camino de Fincas 

Juan VALENTÍ TEIXIDOR 

Sorret de Dalt N Luís Orrit Roca 

S Juan Garriga 

E Camino de fincas 

O Via férrea 

Juan SITJES OBIOLS Camp Anglesell N Bernardo Torrent 
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(Pladevall) S Dolores Vergés 

E Con camino 

O José Garriga 

Juan VIADER AGUSTÍ 

Sorret de Dalt N Félix Sentmenat 

S Félix Sentmenat 

E Carretera de Santa Coloma 

O Camino de Anglés 

 

 

 

29. Camí de Can Bordic 

El camí de Can Bordic ha estat l’objecte d’un dictamen pericial amb data 28.2.2017. 

Aquest correspon al camí històric de Sant Just o camí de Plademunt que figura 

reiteradament en qualitat de termenal de les finques que hi confronten tal com recull la 

documentació registral i altres documents administratius. 

La primera menció del camí de Plademunt, de l’any 1779, el qualifica de “camí real”, 

sinònim de “camí públic i principal” o “camí general” en la terminologia històrica i 

popular, mentre les descripcions de les finques afectades pel canal de Burés l’any 1931 

el qualifiquen de “camino vecinal” sinònim també de “camí públic”. La primera 

representació cartogràfica del camí remet a l’any 1800. 

La cartografia històrica documenta dos traçats: El primer (documentat el 1800) 

correspon a l’actual camí de titularitat cadastral pública amb referència cadastral 

17201A00309009; el segon ja el recull el Mapa del Montseny, les Guilleries i 

Collsacabra de Juli Serra, de 1890, i transcorre per la mota que separa en bona part les 

parcel·les cadastrals 43-44-45-46 del polígon 3 del mapa parcel·lari vigent. S’han 

inventariat tots dos 

Històricament, es tracta del camí de missa o camí romeu de l’ermita de Sant Just (S. 

XII). La documentació analitzada prova igualment que es tracta del camí ral o veïnal de 

la Cellera de Ter a la partida de Plademunt que condueix al molí homònim. El camí 

històric desemboca al camí públic de les Brugueres o camí vell del Pasteral a Sant Julià 

del Llor. 

Addicionalment, dins la partida del Plademunt, el camí accedeix a múltiples finques que 

separa o travessa. 

La funcionalitat del camí, històrica i actual, permet qualificar-lo de camí d’ús públic, 

qualificació que ja estableix i avala la sentència 12/99, de 15 de gener de 1999de 

l’Audiència Provincial (Secció Segona) de Girona. 

Pel que fa a les característiques morfològiques o físiques del camí, es tracta d’un camí 

de carro o carretera(originalmentambuna amplada de 2,5 metres), tal com documenten 

les descripcions de les finques confrontants i corrobora el reconeixement de camp. 
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La sèrie aerofotogràfica i el reconeixement de camp determinen que el traçat del camí 

públic transcorre per la part interior (costat Oest) de la línia que separa les parcel·les 

1/11, 1/12, 1/13, 1/14 amb la parcel·la 1/15 del cadastre, també pel costat Nord-oest de 

la línia que separa les parcel·les 1/14 i 1/15. 

Una palanca de ciment construïda abans de 1946 travessa el canal. La palanca és estreta 

i permet sols el pas a peu. A l’altre costat del canal el camí transcorre pel camí de mota 

que constitueix el termenal Nord de les parcel·les cadastrals 3/44 i 3/45, travessant la 

parcel·la 3/46 transversalment (d’Est a Oest). 

A l’últim, el camí continua en direcció Sud pel mateix camí de mota, pel marge Oest de 

la mateixa parcel·la 3/46, fins que enllaça amb la pista que davalla del camí de Sant 

Just, tal com mostren el mapa d’en Juli Serra de l’any 1890 i el Vol d’Hisenda de l’any 

1953 (i confirmen les referències registrals de les finques confrontants amb el camí). 

 

 

30. Camí de Can Puig, Can Bertran i Can Palet 

El camí de Can Puig, Can Bertran i Can Palet és un camí veïnal que comunica diversos 

masos, camps de conreu i zones forestals del sector sudoest del nucli urbà de la Cellera. 

El camí arrenca del casc urbà a la zona de Can Puig. En aquesta zona contingua al casc 

urbà és asfaltat i té un amplada de 4,5 metres. A partir de Can Xacó el camí s’endinsa en 

en una zona forestal i el ferm passa a ser de terra amb una amplada mitjana de 3 metres, 

característiques que es mantenen també en la zona agrícola dels Camps de Can Bertran i 

Can Palet on el camí conflueix al camí veïnal estructurant de la Cellera a Plantadís.  

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

 

 

31. Camí de la Creu de Madona a Can Vinyoles 

El camí de la Creu de Madona a can Vinyoles és un camí asfaltat amb una amplada 

mitjana de 3 metres. El camí transcorre en paral·lel a la via verda del Carrilet en el 

sector de Pladevall i connecta el casc urbà  amb el dissminat d’aquesta zona. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. 

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

és pública. 
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32. Camí vell de les Brugueres 

El Camí vell de les Brugueresés un camí de terra amb una amplada mitjana de 3 metres. 

Es tracta d’un tram del camí històric que arrenca del pont sobre el Canal Burés – on el 

camí actual pren la direcció oest - i segueix paral·lelament al canal fins a Can Ribes. 

Des d’aquest mas el camí pren la direcció est fins a confluir amb el camí de la Barca, 

just al punt on històricament hi havia hagit el pas de barca de la Cellera a Sant Julià del 

Llor. 

Es tracta d’un camí històric que està documentat cartogràficament al Mapa del 

Montseny, les Guilleries i Collsacabra de Juli Serra, de 1890 i al Plano de Cataluña de 

Ramon Morera, de 1894. 

El camí apareix dibuixat al quadern del Instituto Geográfico de l’any 1929 que 

acompanya l’acta d’atermenament dels termes municipals de la Cellera de Ter, Amer i 

Sant Julià del Llor, del mateix any, amb el nom de “Cº del Pasteral a San Julian (paso 

de la barca)”. 

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928 amb el nom de “Camino del Pasteral a San Julian” i, novament, 

al catastrón de la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, fet  l’any 1950 amb el 

nom de “Camino del Pasteral”. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958.  

El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt del vol de 1953, i la titularitat cadastral 

del camí és pública.  

Al cadastre antic el camí constituïa el límit entre els polígons 1 i 6. En aquest sentit, cal 

subratllar que la delimitació de polígons al cadastre antic es basava en les Instrucciones 

para la ejecución del catastrotopográficoparcelario, de l’any 1942, que establien que: 

“Los límites de estos polígonos serán siempre líneas permanentes no expuestas a 

variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, carreteras, canales, etc. Se 

prescindirá, por tanto, de arroyos cuyo curso pueda variar, caminos rurales que no 

estén bien determinados y puedan asimismo cambiar de un año para otro, sendas, 

caminos de servidumbre que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente 

garantía de inmutabilidad.” (Capítol II, 11). 

El terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en el llenguatge legal-administratiu 

espanyol d’ençà de la promulgació del Real Decreto de Caminos vecinales de 1848, que 

estableix que: “Los caminos públicos que no están comprendidos en las clases de 

carreteras nacionales o provinciales se denominarán en los sucesivo caminos 

vecinales...” 

El camí figura com a camí públic en qualitat de límit de finca a l’amillarament de la 

Cellera de Ter de l’any 1950: 
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Lorenzo RIPOLL 

JUNQUERA 

La Feixa 

Llarga 

N Juan Viñas Triado 

S Juan Bosch Puigdemont 

E Camino de fincas 

O Canal Industrias Burés 

 

 

33. Camí de la Ruïra al Rec Gros 

El camí de la Ruïra al Rec Gros és un camí de terra amb una amplada mitjana de 4 

metres. Es tracta d’un camí connector que dóna accés a diverses edificacions de la zona 

del Rec Gros des de la caretera C-63z. 

El camí ja figura al Plano Geométrico de la situación del canal de riego llamado de la 

Sellera de Anglés, de l’any 1865.  

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt 

del vol de 1953, i la titularitat cadastral és pública. 

 

 

34. Camí de la Barca 

El camí de la Barca un camí amb ferm de terra amb una amplada mitjana de 3 metres. 

Es tracta d’un camí veïnal que des del nucli de la Cellera mena a l’antic pas de barca 

sobre el Ter que donava accés a Sant Julià del Llor. 

El camí està documentat cartogràficament al Plano de Cataluña de Ramon Morera, de 

1894. 

El camí figura al primer mapa oficial del terme municipal de la Cellera de Ter, la 

planimetria a escala 1:25.000 elaborada per la Dirección General del Instituto 

Geográfico l’any 1928, amb el nom de “Camino de la Barca” i, novament, al catastrón 

de la serie 50000 del Mapa Topográfico Nacional, fet l’any 1950 amb el mateix nom. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogramètricament pels vols 

americans de 1946-1947 i 1957-1958. El camí figura al cadastre antic, dibuixat damunt 

del vol de 1953, i la titularitat cadastral és pública. 

El camí figura com a camí públic en qualitat de límit de finca a l’amillarament de la 

Cellera de Ter de l’any 1950: 
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Miguel Grabulosa 

Torrent 
5 El Clot 

N Felicidad Puig Casanovas 

S Camino 

E Torrente Garrap 

O Miguel Vinardell Gimbernat 

Teresa Pigem 

Terradas 

2 Manso Garrap 

(frigolé) 

N RamonMaria Almeda Guytó 

S 

Camino, Ramon Maria Almeda y Feliciano 

Rebujent 

E Antonio Bosacoma Mainegre 

O Camino y tierras de la misma heredad 
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(Fitxes descriptives) 
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Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de Plantadís i el Gornés

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter

FINAL: Pla de Roure

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

7.720

Terra: 94

Asfalt: 6

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 4,5

Mínima: 3,0

CODI: 01

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00409002

17201A00409003

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 1



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí vell de Susqueda

ORIGEN: L'Estació Antiga

FINAL: Límit de terme de Susqueda

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

6.917

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 2,5

CODI: 02

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00509005

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 2



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Coll de Canet

ORIGEN: Camí vell de Susqueda (02)

FINAL: Coll de Canet

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.164

Terra:

Asfalt:

Ferradura: 100

Formigó:

Màxima: 2,0

Mínima: 2,0

CODI: 03

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 3



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Pont del Ribot

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter (Parc de la Ruïra)

FINAL: Camí de Pixarrelles (05)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

514

Terra: 77

Asfalt: 23

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 4,0

Mínima: 3,0

CODI: 04

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309010

17201A00309019

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 4



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de Pixarrelles

ORIGEN: Carretera C-63z PQ 42.7

FINAL: Camí de les Brugueres (06)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

543

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 05

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309003

17201A00309018

17201A00309019

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 5



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de les Brugueres

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter (Parc de la Ruïra)

FINAL: L'Estació Antiga

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

3.319

Terra: 28

Asfalt: 72

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 5,5

Mínima: 3,5

CODI: 06

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00109009

17201A00109010

17201A00309009

17201A00309010

17201A00309019

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 6



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Carretera de la Mota i camí de can Lloret a Sant Just i Pastor

ORIGEN: Can Clos

FINAL: Camps de can Lloret

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.651

Terra: 98

Asfalt: 2

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,5

Mínima: 3,0

CODI: 07

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309006

17201A00309007

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 7



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de Pladevall, la Fanera i Osor

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter

FINAL: Límit de terme d'Anglès

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.742

Terra:

Asfalt: 100

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,5

Mínima: 3,5

CODI: 08

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00209005

17201A00209006

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 8



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de Can Vinyoles

ORIGEN: La Piconera

FINAL: Camps de Can Triola

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

392

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 2,5

Mínima: 2,5

CODI: 09

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 9



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de la Riera d'Osor

ORIGEN: La Fanera Nova

FINAL: Carretera C-63 (PK. 39.2)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.372

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 10

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00209009

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 10



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí a Puigdefrou per Bechdejú Vell

ORIGEN: Prop del coll del Turó de la Palomera

FINAL: Bosc d'en Becdejú Vell

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

3.893

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 11

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 11



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de cal Sant

ORIGEN: Can Triola

FINAL: Via Verda del Carrilet / Camí dels Camps de can Triola (13)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

877

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 2,5

Mínima: 2,5

CODI: 12

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00209011

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 12



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí dels Camps de can Triola

ORIGEN: La Fanera Nova

FINAL: Límit de terme d'Anglès

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

475

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 13

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00209012

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 13



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Carretera Vella del Pasteral

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter (Parc de la Ruïra)

FINAL: L'Estació Antiga

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.686

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 4,5

Mínima: 2,5

CODI: 14

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00509005

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 14



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Santo Negro a Plantadís pels camps del Mallol

ORIGEN: Polígon industrial de la Ruïra

FINAL: Camí de Plantadís i el Gornés (01)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.022

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 2,5

CODI: 15

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 15



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Bosc de can Lloret i carretera vella

ORIGEN: El Pasteral

FINAL: Can Peixet

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.357

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 16

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309006

17201A00309007

17201A00309008

17201A00309010

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 16



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de can Moner a Colldegria i la Palomera

ORIGEN: Can Moner

FINAL: Colldegria / Coll de la Palomera

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

2.636

Terra:

Asfalt:

Ferradura: 100

Formigó:

Màxima: 2,0

Mínima: 2,0

CODI: 17

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 17



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí dels camps de can Moner i Vinyoles d'Amunt

ORIGEN: Can Moner

FINAL: Camí de Plantadís i el Gornés (01)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

944

Terra: 93

Asfalt: 7

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 18

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 18



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de can Vinyes a Colldegria

ORIGEN: Can Vinyes

FINAL: Colldegria

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

920

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 19

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 19



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Mallol a la Palomera

ORIGEN: El Mallol

FINAL: Palomera

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.013

Terra:

Asfalt:

Ferradura: 100

Formigó:

Màxima: 2,0

Mínima: 2,0

CODI: 20

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 20



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Bosc de can Ribas

ORIGEN: Can Ribes

FINAL: Carretera C-63 (PK. 42)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

279

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 21

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 21



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Clascar a la Cellera

ORIGEN: El Gorners

FINAL: Límit de terme de Susqueda

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

2.749

Terra:

Asfalt:

Ferradura: 100

Formigó:

Màxima: 2,0

Mínima: 2,0

CODI: 22

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 22



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de can Palet, Bechdejú Vell, Puigdefrou i Sant Gregori

ORIGEN: Carrer dels Pins

FINAL: Límit de terme d'Osor

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

6.603

Terra: 12

Asfalt:

Ferradura: 88

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 2,0

CODI: 23

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 23



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí del Vilar

ORIGEN: El Vilar

FINAL: Barri de Sant Francesc

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

144

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 24

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 24



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de Palou i Bechdejú Vell

ORIGEN: Pladevall

FINAL: Becdejú Vell

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

3.866

Terra: 10

Asfalt: 8

Ferradura: 82

Formigó:

Màxima: 5,5

Mínima: 2,0

CODI: 25

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 25



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de la Mota a les Escoles del Pasteral

ORIGEN: El Pasteral

FINAL: Carretera de la Mota i camí de can Lloret a Sant Just i Pastor (07)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

693

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 26

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309006

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 26



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de les Aulines d'en Peixet a la Carretera Vella

ORIGEN: Camí de la Mota a les Escoles del Pasteral (26)

FINAL: Camí del Bosc de can Lloret i carretera vella (16)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

290

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 27

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309006

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 27



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí vell d'Angles - Camí del Cementiri

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter

FINAL: Camí de la Riera d'Osor (10)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

818

Terra: 56

Asfalt: 44

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,5

Mínima: 3,0

CODI: 28

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00209010

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 28



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de can Bordic

ORIGEN: Can Bordic

FINAL: Camps de can Lloret

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

901

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,5

Mínima: 3,5

CODI: 29

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309009

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 29



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de can Puig, can Bertran i can Palet

ORIGEN: Can Puig

FINAL: Can Palet

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

1.918

Terra: 73

Asfalt: 27

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 30

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 30



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de la Creu de Madona a can Vinyoles

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter

FINAL: Camí de Can Vinyoles (09)

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

782

Terra: 40

Asfalt: 60

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 3,0

CODI: 31

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00209008

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 31



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí vell de les Brugueres

ORIGEN: Camí de les Brugueres (06)

FINAL: Límit de terme de Sant Julià del Llor i Bonmatí

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

2.234

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,0

Mínima: 2,5

CODI: 32

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 32



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de la Ruïra al rec Gros

ORIGEN: La Ruïra

FINAL: Barri del Rec Gros

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

286

Terra: 100

Asfalt:

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,5

Mínima: 3,5

CODI: 33

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309012

Fitxes: Pàgina 33



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

NOM:
Camí de la Barca des de la Cellera

ORIGEN: Límit urbà la Cellera de Ter

FINAL: Límit de terme de Sant Julià del Llor i Bonmatí

TITOL: Prescripció immemorial

NOTES:

NATURALESA: Demanial

LONGITUD EN 
METRES:

726

Terra: 89

Asfalt: 11

Ferradura:

Formigó:

Màxima: 3,5

Mínima: 3,0

CODI: 34

AMPLADA 
EN METRES:

Subinfor

TIPUS DE 
FERM (%):

REFERÈNCIES 
CADASTRALS

17201A00309013

No cadastrat

Fitxes: Pàgina 34



Inventari municipal de camins de la Cellera de Ter [25092018]

Fitxes: Pàgina 35





Inventari de camins de la Cellera de Ter

01-Camí de Plantadís i el Gornés

02-Camí vell de Susqueda

03-Camí del Coll de Canet

04-Camí del Pont del Ribot

05-Camí de Pixarrelles

06-Camí de les Brugueres

07-Carretera de la Mota i camí de can Lloret a Sant Just i Pastor

08-Camí de Pladevall, la Fanera i Osor

09-Camí de Can Vinyoles

10-Camí de la Riera d'Osor

11-Camí a Puigdefrou per Becdejú Vell

12-Camí de cal Sant

13-Camí dels Camps de can Triola

14-Carretera Vella del Pasteral

15-Camí del Santo Negro a Plantadís pels camps del Mallol

16-Camí del Bosc de can Lloret i carretera vella

17-Camí de can Moner a Colldegria i la Palomera

18-Camí dels camps de can Moner i Vinyoles d'Amunt

19-Camí de can Vinyes a Colldegria

20-Camí del Mallol a la Palomera

21-Camí del Bosc de can Ribas

22-Camí del Clascar a la Cellera

23-Camí de can Palet, Becdejú Vell, Puigdefrou i Sant Gregori

24-Camí del Vilar

25-Camí de Palou i Becdejú Vell

26-Camí de la Mota a les Escoles del Pasteral

27-Camí de les Aulines d'en Peixet a la Carretera Vella

28-Camí vell d'Angles - Camí del Cementiri

29-Camí de can Bordic

30-Camí de can Puig, can Bertran i can Palet

31-Camí de la Creu de Madona a can Vinyoles

32-Camí vell de les Brugueres

33-Camí de la Ruïra al rec Gros

34-Camí de la Barca des de la Cellera

Límit Urbà (Cadastre)

Limit municipal (ICGC)

Imprès en un A1: Escala 1:10.000
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