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1. JUSTIFICACIÓ 

 

La gestió del viari públic, a fi i efecte de poder exercir les competències municipals, gestionant la vialitat 

rural a través de l’establiment de polítiques de mobilitat, i de poder complir també amb les obligacions 

que la llei imposa als Ajuntaments en aquest mateix àmbit, requereix el coneixement de la xarxa 

pública de camins a través de la realització d’un inventari dels camins municipals d’ús públic. 

Amb una superfície de 33,2 km2, Sant Miquel de Campmajor és un municipi del Pla de l’Estany el 

territori del qual coincideix notablement amb la conca hidrogràfica del Ritort (anomenat també riera de 

Sant Miquel i riera de Falgons), afluent del Ser per la banda dreta. 

Geogràficament, el municipi comprèn la plana del Ritort així com els serrats que la delimiten i que 

separen el terme municipal dels municipis veïns.  

Una de les característiques del terme municipal de Sant Miquel de Campmajor és l’absència històrica 

d’un nucli urbà important, atès que el municipi es caracteritza per l’existència de diferents veïnats o 

parròquies històriques (Sant Miquel i Sant Martí de Campmajor, Falgons, Ventatjol i Briolf) i pel 

poblament dispers en masies. 

La dispersió del poblament i l’atomització de la propietat, sobretot al pla de Falgons, resulta també en 

una multiplicació dels camins veïnals i rurals d’accés a veïnats i masies que adquireix una certa 

complexitat, agreujada per la superposició damunt la xarxa històrica de camins veïnals de l’actual xarxa 

de carreteres (GI-524, GIV-5246, GIP-5244). 

Si antigament el camí ral d’Olot a Banyoles constituïa el camí principal que travessava el municipi 

d’oest a est, en l’actualitat aquesta funció la fa la carretera GI-524, que constitueix l’eix viari principal a 

partir del qual s’articula la xarxa viària local. 

Els nuclis de població externs que històricament han condicionat la xarxa viària de Sant Miquel de 

Campmajor són Serinyà, Merlant, Banyoles i Pujarnol a l’est, Biert i Granollers de Rocacorba al sud, 

Mieres, el Torn i la Miana a l’oest, i Sant Ferriol i Besalú, amb Ossinyà, al nord. 

Cal subratllar que els municipis veïns de La Vall de Llémena i Canet d’Adri varen aprovar definitivament 

l’inventari de camins municipals l’any 2019. També el municipi de Mieres disposa d’un catàleg 

municipal de camins aprovat l’any 2017. Aquests catàlegs de municipis veïns també s’ha tingut en 

compte a l’hora d’elaborar el present inventari atès que recullen camins de comunicació intermunicipal, 

i també amb la finalitat de garantir la coherència entre els diferents inventaris. 

Amb aquests antecedents s’ha procedit a elaborar aquest catàleg a fi i efecte que es pugui tramitar a 

manera d’Inventari de camins municipals de Sant Miquel de Campmajor en compliment del que 

disposen la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el seu Reglament. 
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2. OBJECTE D’ESTUDI I METODOLOGIA 

 

L’inventari de camins municipals és un registre administratiu. Des d’una òptica jurídica i legal, la 

principal virtut de l’inventari de camins, que estableix i regula la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya i el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 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. 

L’Inventari aquí descrit inclou tots els vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut documentar 

d’acord amb els indicis o proves de titularitat que proporcionen les fonts documentals i informatives 

disponibles (administratives, cartogràfiques, cadastrals, etc.), els quals s’apleguen en la taula 2.  

Les fonts documentals de l’Inventari s’identifiquen a l’apartat 3 del present document. 

L’Inventari inclou els camins públics, és a dir 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. 

 

Amb aquests antecedents, el present inventari de camins municipals de Sant Miquel de Campmajor té 

els següents objectius: 

1) La documentació tècnica dels camins inventariats, específicament pel que fa als indicis i 

proves documentals que n’avalen la titularitat pública. 

2) La conformitat de l’Inventari amb les disposicions que conté la Llei Municipal i de Règim Local 

i el Reglament del Patrimoni dels Ens locals. 

4) La identificació i la caracterització dels camins històrics que constitueixen el patrimoni viari de 

Sant Miquel de Campmajor en la seva accepció cultural (camins de naturalesa històrica). 

  

L’inventari consta de: 

- Memòria 

- Fitxes descriptives (Annex 1) 

- Atles de l’inventari en format DINA3 (Annex 2) 

- Bases de dades georeferencia en format SHP (ArcGIS) 

- Mapa general en format DINA0 
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2.1. Criteris d’inclusió 

Per a la inclusió dels camins a l’Inventari s’han contemplat tres criteris o situacions principals: 

1) Camins que configuren la xarxa primària o veïnal, històrica (camins rals1 i camins veïnals2) o 

actual (camins d’accés als veïnats o nuclis de població situats al mateix municipi o als municipis 

veïns), generalment amb manteniment municipal i sovint pavimentats o senyalitzats per a l’ús 

públic, així com la xarxa secundària o rural (camins rurals3), actualment també pavimentada en 

part o senyalitzada. Es tracta alhora de camins que figuren en les descripcions dels termenals 

de les finques privades del municipi com a elements externs a les mateixes finques (camins que 

partionen o delimiten finques)4. 

2) Camins de titularitat cadastral pública, especialment els que al mapa parcel·lari antic separaven 

o delimitaven polígons cadastrals, funció reservada als camins veïnals d’acord amb les 

“Instrucciones para la ejecución del catastro topográfico parcelario”, de l’any 1942: 

 
1 Els camins rals eren els camins públics que posaven en comunicació les poblacions principals: Camí real. Via 
regia. Via militaris. Via lata atque perpetua. Via communis & publica, omniumque trita vestigiis, Gazophylacium 
Catalano-Latinum, Joan Lacavalleria, 1686; Camí real. Iter expeditum, tutum via expedita militaris, praetoria, 
Regia, publica, tuta, consularis, Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus verborum ab phrasium, Pere Torre, 
1670. “fer un nou  camí general o real per lo qual se puga anar de la dita vila de Terrassa a les parts dels Prats 
del Rey, Calaff y altres parts de Sagarra y Urgell, y encara a les parts de Manresa...” A.H. de Terrassa, ca.1600; 
“Camino real (también “camino principal” y “camino caudal”):  Se llama el más ancho, principal, fácil y cursado de 
los pasajeros, y el más público: y por eso tienen  obligación las Justicias de tenerle llano, y compuesto, y en 
partes empedrado. Llámase real porque es público, o guía a parajes grandes, y se camina por él con más 
conveniencia.” DRAE, 1729; “El camino público y más frecuentado por donde se va a las principales ciudades del 
reyno. Via publica, via communis.”  DRAE, 1869; “Camí real: camí que posa en comunicació les poblacions 
principals...”  DCVB.. A partir del segle XIX, amb l’aparició de la legislació de carreteres, el terme caigué en desús 
en el llenguatge legal i administratiu espanyol. Els camins rals que no esdevingueren carreteres passaren a 
anomenar-se camins veïnals en el llenguatge legal i administratiu. El terme camí ral sobreviuria en la tradició i en 
el llenguatge popular, i en aquest àmbit és manté viu encara ara. A efectes d’inventari, des d’una perspectiva 
funcional, els camins rals s’han considerat camins veïnals.  

2 Els camins veïnals eren els camins públics de segon ordre que posaven en comunicació els veïnats i partides 
d’un municipi. Arran de la promulgació del RD de 7 de abril de 1848 el terme “camí veïnal” s’aplicaria als camins 
de primera categoria (de 1er o 2on ordre) aptes per al trànsit de carruatges (després d’automòbils) construïts o 
subvencionats per les diputacions provincials. Per extensió, el terme “camí veïnal” esdevingué sinònim de “camí 
públic”, aplicat tant als nous camins veïnals com als antics camins rals i als camins veïnals de naturalesa 
històrica: “Los caminos públicos que no están comprendidos en las clases de carreteras nacionales o provinciales 
se denominarán en los sucesivo caminos vecinales de primero y segundo orden...” RD de 1848.; “Camino 
vecinal.- El que va de un pueblo a otro, o a cualquier punto del término del mismo pueblo y es costeado de fondos 
municipales.” DRAE, 1884; Diccionari IEC: “camí veïnal Camí construït i conservat pel municipi.”; DCVB: “Camí 
veïnal: el camí que va de poble a poble, o del poble al camí real o a la carretera”. 

3 En la literatura administrativa del segle XIX i començaments del XX, els camins rurals eren els camins públics de 
tercera categoria (per sota dels camins veïnals de 1er i 2on ordre), d’accés a partides rurals, a finques i al 
poblament disseminat, que no podien acollir-se a les subvencions previstes per la legislació de camins veïnals. 
Malgrat llur naturalesa pública, el manteniment d’aquests camins corria a càrrec dels interessats.  

4 Amb aquesta finalitat s’ha elaborat un mapa de finques del terme municipal, en base a les titularitats del 
cadastre històric. 

 

 

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). 

3) Camins d’ús públic pacífic, senyalitzats o amb manteniment municipal. 

 

Amb caràcter general no s’han inclòs a l’Inventari: 

1) Els camins d’ús privatiu que accedeixen exclusivament a zones d’explotació i habitatges aïllats 

situats en finques privades. 

2) Camins històrics o actuals sense indicis d'ús públic o de titularitat pública. 

 

 

2.2. Codificació i variables descriptives 

Els camins inventariats s’han digitalitzat sobre una base ortofotogramètrica a escala 1:2.500 mitjançant 

un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) en format SHP (ArcGIS).  

Els camps corresponents a les variables identificatives esmentades s’han incorporat a la base de dades 

georeferenciada del mateix SIG. 

L’article 108 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals estableix les variables necessàries per a la 

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

de comunicació no urbanes són les següents: 

- Nom  

- Naturalesa (demanial, dret de pas) 

- 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. 
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No s’inclou la referència cadastral perquè, un cop aprovat l’inventari, per a la inscripció dels camins de 

titularitat municipal al Registre de la Propietat, la Gerència Territorial del Cadastre haurà de modificar la 

representació dels camins al mapa parcel·lari generant una nova codificació. 

 

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

Codi.- Cada camí inventariat s’identifica per mitjà d’un codi alfanumèric. 

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. En el cas de duplicitat de noms s’ha aplicat aquell que millor reflecteix la 

naturalesa pública del camí (especialment en el cas de camins rals i veïnals). 

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

En el cas dels camins que travessen la línia del terme municipal, s’ha adoptat la línia del terme oficial que 

proporciona l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (no sempre coincident amb la del cadastre o el 

POUM). 

Amplada.- Amplada mitjana de la calçada o superfície de rodament per trams a intervals de 1,0 metres. 

Als camins de ferradura 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.5 

Tipus de ferm.- Tipus de paviment (reg asfàltic, formigonat, terra). Als camins no rodats se’ls assigna el 

tipus de ferm “ferradura”. 

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

a l’ús públic (béns de domini públic o béns demanials); 2. Drets legalment constituïts a favor de 

l’Ajuntament (p.e. servituds de pas constituïdes per mitjà d’un títol vàlid). 

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. 

Observacions.- Aquest apartat recull informació complementària d’interès. 

 
5 Costumari Català. Vol. II. Oficina d’Estudis Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya, 1921: “El camí de bast ha 
d’ésser d’ample que hi passi un animal amb argues carregats amb càrrega que embalumi; o sigui, almenys, de 
dotze pams (2,336 metres).” p. 38. 
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3. FONTS DOCUMENTALS 

 

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

cartogràfiques, cadastrals i administratives. 

Pel que fa a les fonts de naturalesa cartogràfica, aquesta arrenca amb dos mapes generals de 1851 

(Fig. 7) i 1881 (Fig. 8). Tanmateix, el primer mapa general que recull amb un cert detall i fiabilitat 

cartogràfica la xarxa viària municipial de Sant Miquel de Campmajor és el Mapa Militar Itinerario de 

España, elaborat pel Cuerpo de Estado Mayor del Ejército l’any 1914 (Fig. 9). 

Posteriorment trobem les planimetries o minutes municipals de Sant Miquel de Campmajor i dels 

municipis veïns a escala 1:25.000, elaborades el 1928-1929 per la Dirección General del Instituto 

Geográfico per a l’elaboració del Mapa Topográfico Nacional (Fig. 10-13). Aquests mapes recullen una 

xarxa viària local més densa i completa, i amb informació toponímica del nom o la destinació dels 

camins cartografiats, però es tracta d’una font documental desigual atès que mentre hi ha parts del 

terme municipal força ben documentades (p.e. Falgons), d’altres tenen una cobertura molt pobre (p.e. 

Sant Miquel i Briolf). 

Sortosament, el municipi de Sant Miquel de Campmajor disposa d’una col·lecció excepcional de plànols 

geomètrics cadastrals de l’any 1883 (Fig. 1-6), que documenta amb gran luxe de detalls la xarxa viària 

històrica dels diferents nuclis o veïnats que configuren el terme municipal (Briolf, Ventatjol, Sant Miquel, 

Sant Martí de Campmajor, Falgons). 

La fotogrametria històrica, que comença amb els vols americans Sèrie A, de 1946-1947, i Sèrie B, de 

1956-1957, i continua amb el vol d’Hisenda, Sèrie H (damunt del qual està dibuixat el cadastre antic), 

junt amb els vols de la Generalitat de Catalunya (a partir de l’any 1986 i fins a l’actualitat), ha permès 

documentar objectivament l’estat i l’evolució de la xarxa viària durant la segona meitat del segle XX i 

primers anys del segle XXI. 

Quant a la documentació administrativa, són importants, d’una banda, les actes d’atermenament del 

municipi de Sant Miquel de Campmajor amb els municipis veïns, de l’any 1927, amb referències als 

camins situats a tocar dels mollons que delimiten el terme municipal, i, de l’altra, l’amillarament de Sant 

Miquel de Campmajor de 1956, amb la descripció dels termenals de les finques registrals del municipi 

(Taula 1). 
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Llistat de fonts documentals 

 

Fonts cartogràfiques i fotogramètriques 

1. Provincia de Gerona. Coello, Francisco; Madoz, Pascual. Any original 1851. Publicat dins: Atlas de 

España y sus posesiones de ultramar. Escala 1:200.000. Registre RM.242404. 

https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1516/rec/1  

2. Itinerarios para viajes y excursiones del Alto Ampurdán: Plano del Ampurdán y de la zona marítima 

de la provincia de Gerona / plano dedicado a la Excma. Diputación Provincial de Gerona. Papell i 

Llenas, Joan. Any original 1881. Escala  1:100.000. Registre RM.248785. 

https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1563/rec/1  

3. Mapa militar itinerario de España (Hoja 29). Formado por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. 

Publicado por el Depósito de la Guerra, 1914. Madrid. Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. 

4. Provincia de Gerona. Besalú (polígono 3-A). Escala 1:25.000. Dirección General del Instituto 

Geográfico, 1929. Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es).  

5. Provincia de Gerona. Zona Camós (norte). Escala 1:25.000. Dirección General del Instituto 

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

6. Provincia de Gerona. Zona “El Torn”. Escala 1:25.000. Dirección General del Instituto Geográfico, 

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

7. Provincia de Gerona. Zona de Mieras-San Esteban. Escala 1:25.000. Dirección General del Instituto 

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

8. Minuta del Mapa Topográfico Nacional (Hoja 257, Olot). Servicio Geográfico del Ejército. Barcelona, 

1929 (Edició 1948). Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

9. Minuta del Mapa Topográfico Nacional (Hoja 295, Bañolas). Servicio Geográfico del Ejército. 

Barcelona, 1929 (Edició 1950). Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

10. VISSIR. Ortofotomapa de Catalunya 1946-2017. Escala 1:2.500. Edició vigent. Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (www.icc.cat). 

 

 

Administratives 

11. Certificado del deslinde y amojonamiento del pueblo de Mieras efectuado en 1889. Mieres, 1890. 

Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

12. Instituto Geográfico. Trabajos Topográficos. Provincia de Gerona. Acta de la operación practicada 

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

Campmajor y de Canet de Adri, 1927. Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

13. Instituto Geográfico. Trabajos Topográficos. Provincia de Gerona. Acta de la operación practicada 

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

San Miguel de Campmajor, 1927. Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

14. Instituto Geográfico. Trabajos Topográficos. Provincia de Gerona. Acta de la operación practicada 

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

de San Miguel de Campmajor, 1927. Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

15. Instituto Geográfico. Trabajos Topográficos. Provincia de Gerona. Acta de la operación practicada 

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

Llémena y de San Miguel de Campmajor, 1927. Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es). 

 

Cadastrals 

16. Plano geométrico-topográfico del término de Briolf. Juan Papell y Llenas. Figueres, 1883. Arxiu 

municipal de Sant Miquel de Campmajor. 

17. Plano geométrico-topográfico del término de Falgons. Juan Papell y Llenas. Figueres, 1883. Arxiu 

municipal de Sant Miquel de Campmajor. 

18. Plano geométrico-topográfico del término de San Martín de Campmajor. Juan Papell y Llenas. 

Figueres, 1883. Arxiu municipal de Sant Miquel de Campmajor. 

19. Plano geométrico-topográfico del término de San Miguel de Campmajor. Juan Papell y Llenas. 

Figueres, 1883. Arxiu municipal de Sant Miquel de Campmajor. 

20. Plano geométrico-topográfico del término de Ventatjol. Juan Papell y Llenas. Figueres, 1883. Arxiu 

municipal de Sant Miquel de Campmajor. 

21. Ministerio de Hacienda. Amillaramiento de la riqueza rústica y pecuària. Provincia de Gerona. 

Municipio de Sant Miguel de Campmajor. Any 1956. Arxiu Històric de Girona. 

https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1516/rec/1
https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1563/rec/1
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.icc.cat/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
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22. Provincia de Gerona. Partido Judicial de Gerona. Término municipal de Cerviá de Ter. Catastro 

Parcelario (dibuixat sobre fotogrames del Vol d’Hisenda, Sèrie H, de 1953-1954). Arxiu Històric de 

Girona. 

23. Mapa parcel·lari cadastral vigent. Oficina Virtual del Cadastre (www.meh.es) 

http://www.meh.es/
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Fig. 1. Plano geométrico-topográfico del término de Briolf (1883). 
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Fig. 2. Plano geométrico-topográfico del término de Ventatjol 
(1883). 
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Fig. 3. Plano geométrico-topográfico del término de San Miguel de Campmajor (1883). 
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Fig. 4. Plano geométrico-topográfico del término de San Martín de Campmajor (1883). 
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Fig. 5. Plano geométrico-topográfico del término de Falgons (1883). 
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Fig. 6. Plano geométrico-topográfico del término de Falgons (1883). 
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Fig. 7. Detall del mapa de la provincia de Girona (Coello, 1851). 
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Fig. 8. Detall del Plano del Ampurdán y de la 
zona marítima de la provincia de Gerona (1881). 
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Fig. 9. Detall del Mapa Militar Itinerario de España (1914). 
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Fig. 10. Detall de la planimetria 
municipal del Polígon 3A de Besalú 
(1929). 
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Fig. 11. Detall de la planimetria municipal de Banyoles-Camós-Porqueres (1928). 
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Fig. 12. Detall de la planimetria del Torn (1928). 
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Fig. 13. Detall de la planimetria de Mieres-Sant Esteve (1928). 
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Taula 1. Referències a camins a l’amillarament de 1956 

Titular Número Finca Paratge Termenals Camí 

José Camós Ramió 1 Mas Camós Campmajor 

E- José Roura Casas 
S- Jaime Tubert i antigua carretera del Collell 
W- Juan Soms 
N- J. Fort Planaferrana 

10 - Camí vell de Falgons a Banyoles 
27 - Camí del Mas Casanova 

José Camós Ramió 2 Hort de la Casa Campmajor 

E- Torrente del Arn y José Roura Casas 
S- Torrente del Arn 
W- Arroyo del Arn 
N- Antiguo camino de Mieras a Bañolas 

29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 

José Camós Ramió 3 Camp de Can Pallari Campmajor 

E- Antigua carretera del Collell 
S- Antigua carretera de Bañolas 
W- Terrenos de Pedro Roca Curet 
N- Antigua carretera del Collell 

13 - Camí vell del Torn 
29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 
13 - Camí vell del Torn 

Enrique Plantés Moncanut 2 Castell de Falgons Falgons 

E- José Soler, Roura y camino 
S- Miguel Soler y Miguel Torra 
W- Miguel Soler y Miguel Torra 
N- Torrente de Falgons 

10 - Camí vell de Falgons a Banyoles 

Francisco Puigdevall Vila 1 Mas Batista Campmajor 

E- José Puigdevall 
S- Torrente del Arn 
W- José Fort Planaferrana 
N- Camino carretero 

13 - Camí vell del Torn 

Jaime Roura Torrent 4 El Bosc (Mas Rossa) Campmajor 

E- Pedro Delgá mediante carretera 
S- José Fort mediante carretera 
W- Jaime Roura 
N- Manso Jofre mediante carretera 

No identificat 

Joaquina Rovira Aurich 4 La Guardia (Mas Rovira) Sant Miquel 

E- Planaferrana y Riera San Miguel 
S- Antigua carretera y Planaferrana 
W- Rectoria y J. Teixidor 
N- Rectoria y J. Teixidor 

29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 

Carmen Sitjà Monell 1 Mas Sabater Falgons 

E- Martirian Roura 
S- Rectoria de Falgons 
W- Carretera 
N- Martirian Roura 

14 - Camí antic de Falgons 

Juan Soms Sala 1 Mas Bosquet (Guardabosc) Campmajor 

E- José Fort 
S- José Camós 
W- Camino carretero 
N- José Fort Planaferrana 

13 - Camí vell del Torn 

José Teixidor Canals 2 Olivet del Teixidor (Mas Teixidor) Campmajor 

E- José Fort Planaferrana 
S- Teresa Jofre 
W- Jofre y J. Teixidor 
N- Jofre mediante camino 

No identificat 
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José Teixidor Canals 4 El Caule Campmajor 

E- Manso Rovira 
S- Manso Brugada, mediante carretera 
W- Manso Ginestà 
N- Manso Ginestà 

29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 

Jaime Tubert Masoliver 1 Posada (Cal Ferrer) Sant Miquel 

E- Torrente y Melitón Vila 
S- Antigua carretera de Bañolas a Mieras 
W- José Fort Planaferrana 
N- Torrente del Arn 

29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 

Jaime Tubert Masoliver 2 Mas Sastre Campmajor 

E- José Casas 
S- Antigua carretera de Bañolas a Mieras 
W- Antiguo camino del Collell 
N- José Camós 

29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 
13 - Camí vell del Torn 

Jaime Tubert Masoliver 3 Camp de les Illes (Rafael) Campmajor 

E- Teresa Pujolàs 
S- Torrente del Arn 
W- Francisco Puigdevall 
N- camino carretero 

13 - Camí vell del Torn 

Jaime Tubert Masoliver 4 Mas Casanova Roca Campmajor 

E- camino de carros 
S- camino de carros 
W- riera de San Miguel 
N- Juan Carbó mediante acequia 

No identificat 

Juan Vilarnau Marcé 1 Mas Sitjar Falgons 

E- José Soler y otros 
S- Enrique Plantés 
W- Enrique Plantés y otros 
N- varios caminos 

03 - Camí de Falgons a Mieres 

Juan Vilarnau Marcé 5 La Feixassa Falgons 

E- José Plana 
S- José Plana y Rectoria 
W- camino 
N- José Plana y Rectoria 

14 - Camí antic de Falgons 

Juan Vilarnau Marcé 7 La Quaranya Falgons 

E- El mismo propietario 
S- José Plana 
W- camino 
N- José Plana y terrenos de la Rectoria 

14 - Camí antic de Falgons  

Juan Vilarnau Marcé 9 Els Valls Falgons 

E- José Plana 
S- Roura y Soler 
W- Manso Rovira 
N- camino 

No identificat 

José Mª Ginferrer Garriga y Josefa Vallhonrat Costa 4 Les Deveses Sant Miquel 

E- riera de San Miguel 
S- con finca Manso Prat 
W- carretera, Tayan y otros 
N- carretera y baga de Bellpuig 

No identificat 

Antonio Plana Buch 1 El Prat (Casanova) Falgons 

E- Luis Pau 
S- Luis Pau y riera de Falgons 
W- tierras de la rectoría de Falgons y camino 
N- Luis Pau y riera de Falgons 

27 - Camí del Mas Casanova 
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Pedro Roca Curet 2 Mas Riera (Petllari) Campmajor 

E- José Camós Ramió 
S- antigua carretera de Olot a Bañolas 
W- Teresa Pujolàs 
N- Antigua carretera del Collell 

29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 
13 - Camí vell del Torn 

José Roura Casas 1   

E- José Fort Planaferrana 
S- Torrente del Arn y antigua carretera de Mieras 
W- Jaime Tubert Masoliver 
N- José Fort Planaferrana 

29 - Carretera vella d’Olot a Banyoles 

Miguel Viñals Vila 6 Quintanic Falgons 

E- Sucesores de Juan Riera mediante senda 
S- Miguel Viñals Vila 
W- Miguel Viñals Vila 
N- Sucesores de Juan Riera Serrat 

05 - Camí de Sant Nicolau 
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4. RESULTATS 

 

La taula 2 recull els camins inventariats junt amb els indicis de titularitat pública documentats que 

fonamenten la seva inclusió a l’inventari. 

 

Taula 2 

Codi Nom Cartografia històrica Actes d'atermenament 
1889, 1927, 2009 

Minutes 
municipals 1928 

Amillarament 1956 Sèrie 5000 ICGC Separa 
finques 

Titularitat 
cadastral* 

Altres 

1 Camí del collet de 
Bastarra 

1851 
1881 
1883 
1914 

M1 Mieres: "Cº de herraduras de Mieras a 
San Esteban de Llemana" 
M3 Mieres: "Cº perdido de Falgons al 
Collet de Bastarra" 
M2 Sant Martí de Ll: "Cº de herradura de 
Mieras a San Estéban de Llemana" 
M1 (1889): "camino que conduce al 
pueblo de San Martín de Llemana y sus 
distrito, se llegó al lugar conocido por 
Bastarra" 

Cº del Collet de 
Bastarra 

  Camí del Collet de 
Bastarra 

parcialment 5-10 
(parcialment) 

És el camí vell de Sant Miquel i Falgons a Granollers i Sant Martí de Llémena 

02 Camí de Coll Ferrer 1883 "Camino del 
Freixa" 
1914 

M4 Mieres: "Cº de herraduras de Coll 
Ferré" 

Cº de Coll Ferré       5-10 És el camí veïnal de Santa Maria del Freixe 
El traçat que recull el cadastre vigent és erroni 

03 Camí de Falgons a 
Mieres 

1851 
1881 
1883 
1914 

  Cº de Falgons "caminos" Camí de Mieres a 
Falgons 

parcialment   Camí pavimentat amb manteniment municipal 
És el camí veïnal de Falgons a Mieres 

04 Camí de Falgons a Biert 1881 
1883 
1914 

M21 Porqueres: "camino de herradura 
que va de Falgons a Viert" 

Cº de Falgons a 
Biert 
Cº a Rocacorba 

"camino"     9-10 És el camí veïnal de Falgons a Biert 
Camí pavimentat amb manteniment municipal 

05 Camí de Sant Nicolau 1883 "Camino de Amer 
a Bañolas" (part) 

  Cº de Can Jifre 
(part) 

"mediante senda"       És part del camí vell d'Amer a Banyoles i està senyalitzat 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

06 Camí de Banyoles a 
Rocacorba per Pujarnol 

1883 "Camino de Amer 
a Bañolas" 

1914 

M3 Canet d'Adri: "Cº de herradura de 
Bañolas a Rocacorba" 

Cº de Roure Gros   Camí de Pujarnol a 
Rocacorba 

    És part del camí vell d'Amer a Banyoles. El camí figura a l'inventari de camins 
municipals de Canet d'Adri (1 - Camí de Banyoles a Rocacorba per Pujarnol) i 
està senyalitzat 
Camí pavimentat amb manteniment municipal 

07 Camí de Sant Miquel a 
Pujarnol 

1883             És el camí vell de Sant Miquel a Pujarnol i està senyalitzat 
Camí pavimentat amb manteniment municipal 
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08 Camí carener de la 
serra de Portelles 

              El camí figura a l'inventari de camins municipals de Sant Martí de Llémena (49 
- Camí Carener de la Serra de Portelles] 

09 Camí vell de Falgons a 
Pujarnol 

 
1883 
1914 

  Cº a Falgons 
Cº a Pujarnol 

    parcialment 8-9 
(parcialment) 

Es tracta de l'antic Camí veïnal de Falgons a Pujarnol 
El traçat del camí que recull el cadastre vigent és en bona part erroni 

10 Camí vell de Falgons a 
Banyoles 

1851 
1883 "Camino de 

Falgons""Camino a 
Bañolas" 

1914 

  Cº de Cal Estany 
Cº de Can 
Brugada 

"camino" 
"antigua carretera 
del Collell" 

      És part del camí vell de Falgons a Banyoles 

11 Camí vell d'Amer 1883 
"Camino de Amer a 

Bañolas" 
"Camino de Amer" 

            És part del camí vell d'Amer a Banyoles. El camí continua en direcció al mas 
de Bastarra per sota de la carena de la serra de Portelles (segurament pel 
collet de les Mentides), però el traçat original del camí històric entre el collet 
de Portelles i el collet de Bastarra és insegur o està perdut. 

12 Camí vell de Sant 
Miquel a Pujarnol 

1851 
1883 
1914 

  Cº de Can Viñas     parcialment   És el camí vell de Sant Miquel a Pujarnol 

13 Camí vell del Torn 1883 "Camino del Torn"     "antigua carretera 
del Collell" 
"camino carretero" 

    parcialment És el camí vell del Torn 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

14 Camí antic de Falgons 1851 
1881 
1883 

  Cº de San Miguel 
a Falgons 

"camino" 
"carretera" 

Camí de Falgons parcialment   És el camí vell de Sant Miquel a Falgons 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

15 Camí vell de Sant 
Miquel de Campmajor 

1881 
1883 
1914 

        parcialment   És el camí antic de Sant Miquel des de la carretera vella de Banyoles 

16 Camí de Sant Miquel a 
Mieres 

1883             Correspon a l'antic camí veïnal de Sant Miquel a Mieres 

17 Camí vell de Mieres a 
Sant Miquel de 
Campmajor 

1883 M5 (1889): "en los Tres Caminos" 
M9 Mieres: "Tres Camins" 
F9 Mieres: "els Tres Camins, en el marge 
sud-est del camí de Mieres a Sant Miquel 
de Campmajor" 

Cº de San Miguel 
a Mieras 

        És el camí vell de Mieres pels Tres Camins 

18 Camí de Sant Miquel a 
Briolf 

1881 
1883 
1914 

      Camí de Sant 
Miquel de 
Campmajor a Briolf 
Camí de Riolf 

parcialment   És el camí veïnal de Briolf 
Camí senyalitzat 

19 Camí de Ventajol o 
Camí de Cadamont 

1881 
1883 
1914 

  Cº de Ventajol     Sí 2-3 
(parcialment) 

És el camí del veïnat de Ventatjol 
Camí senyalitzat 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

20 Camí vell de Ventatjol 1883   Cº de Ventajol     Sí 2-3 
(parcialment) 

És el camí antic del veïnat de Ventatjol 
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21 Camí de Sant Miquel a 
Guixeres o Camí de 
Sant Miquel a Serinyà 

1851 
1881 
1883 
1914 

  Cº de San Miguel 
a Guixeras 

  Camí de Serinyà a 
Sant Miquel de 
Campmajor 

parcialment 6-7 
(parcialment) 

És el camí vell de Sant Miquel a Serinyà i Merlant 
Camí senyalitzat 

22 Camí de Briolf a Serinyà 1881 
1883 
1914 

            Camí que resulta de la millora del camí vell de Briolf a Serinyà 
Camí parcialment senyalitzat 

23 Camí de Can Jofre               Camí senyalitzat com a part integrant del GR-2 

24 Camí del Terme 1914             Camí que comunica el Torn amb Serinyà per la carena que partiona el terme 
municipal 

25 Camí vell del Torn a 
Briolf 

1851 
1883 

            Correspon a l'antic camí veïnal del Torn a Briolf 

26 Camí de Sant Martí i 
Santa Quitèria 

1883       Camí de Santa 
Quitèria 

  parcialment Camí d'accés a l'església parroquial de Sant Martí 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

27 Camí del Mas 
Casanova 

1851 
1883 "Camino de 

Falgons""Camino a 
Bañolas" 

1914 

  Cº de Cal Estany "camino" 
"antigua carretera 
del Collell" 

  parcialment   És part del camí vell de Falgons a Banyoles 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

28 Camí de Rocacorba a 
Banyoles pel Roure 
Gros 

               El camí figura a l'inventari de camins municipals de Canet d'Adri (69 - Camí 
de Rocacorba a Banyoles per Roure Gros) 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

29 Carretera vella d'Olot a 
Banyoles 

1883        
"Camino de Mieras a 

Bañolas" 
"Camino vecinal a 

Bañolas" 
"Camino de San Miguel 

a Bañolas" 

    "antiguo camino de 
Mieras a Bañolas" 
"antigua carretera 
de Bañolas a 
Mieras" 
"antigua carretera 
de Olot a Bañolas" 
"antigua carretera 
de Mieras" 
"antigua carretera 
de Bañolas" 
"antigua carretera" 
"mediante 
carretera" 

  Sí   Correspon a l'antic camí ral o carretera d'Olot a Banyoles 

30 Camí de Briolf a 
Ossinyà pel Coll Salom 

1881 
1883 
1914 

            És el camí vell d'Ossinyà i Besalú 

31 Camí de Can Cargol 1883   Cº de Can Cargol         És una variant del camí de Falgons a Banyoles 

32 Camí de San Patllari 1883         Sí parcialment És un camí històric de comunicació intermunicipal 
Camí parcialment pavimentat amb manteniment municipal 

33 Camí de la Miana 1914   Cº de San Jaime 
de Llierca a la 
Miana 

        És el camí vell de Briolf a la Miana i Sant Jaume de Llierca 

34 Camí del dipòsit de 
l'aigua 

              Dret de superfície establert a través del "Conveni d’afectacions de béns i drets 
per l’execució de la xarxa d’abastament d’aigua en alta del municipi de Sant 
Miquel de Capmajor" amb data 12/07/2018 

35 Camí de les Cases               Camí d'ús públic amb manteniment municipal 
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36 Camí de Briolf al coll de 
Guixeres 

1883 
1914 

            És el camí vell del Torn a Merlant i Banyoles pel Coll de Guixeres 

*Els números separats per un guionet indiquen els polígons cadastrals que el camí delimita. 
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5. RESUM 

 

L’inventari comprèn 36 camins amb una longitud total de 73,40 km: 

1 Camí del collet de Bastarra 

02 Camí de Coll Ferrer 

03 Camí de Falgons a Mieres 

04 Camí de Falgons a Biert 

05 Camí de Sant Nicolau 

06 Camí de Banyoles a Rocacorba per Pujarnol 

07 Camí de Sant Miquel a Pujarnol 

08 Camí carener de la serra de Portelles 

09 Camí vell de Falgons a Pujarnol 

10 Camí vell de Falgons a Banyoles 

11 Camí vell d'Amer 

12 Camí vell de Sant Miquel a Pujarnol 

13 Camí vell del Torn 

14 Camí antic de Falgons 

15 Camí vell de Sant Miquel de Campmajor 

16 Camí de Sant Miquel a Mieres 

17 Camí vell de Mieres a Sant Miquel de Campmajor 

18 Camí de Sant Miquel a Briolf 

19 Camí de Ventajol o Camí de Cadamont 

20 Camí vell de Ventatjol 

21 Camí de Sant Miquel a Guixeres o Camí de Serinyà 

22 Camí de Briolf a Serinyà 

23 Camí de Can Jofre 

24 Camí del Terme 

25 Camí vell del Torn a Briolf 

26 Camí de Sant Martí i Santa Quitèria 

27 Camí del Mas Casanova 

28 Camí de Rocacorba a Banyoles pel Roure Gros 

29 Carretera vella d'Olot a Banyoles 

30 Camí de Briolf a Ossinyà pel Coll Salom 

31 Camí de Can Cargol 

32 Camí de San Patllari 

33 Camí de la Miana 

34 Camí del dipòsit de l'aigua 

35 Camí de les Cases 

36 Camí de Briolf al coll de Guixeres
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La figura 15 recullen en un mapa general els resultats de l’inventari6. 

Des del punt de vista morfològic, les vies asfaltades sumen una longitud de 6,2 km (8% de la xarxa 

inventariada), mentre les vies formigonades sumen 4,4 Km (6%), les vies de terra 46,1 km (63%), i els 

camins de ferradura i corriols 16,7 km (23%) (figura 14). 

 

Figura 14. Camins en % per tipus de ferm 

 

8%

6%

63%

23%

Asfalt

Formigó

Terra

Ferradura

 

 

 
6 L’Annex 1 conté les fitxes amb el detall de les variables descriptives de cada camí inventariat mentre que 
l’Annex 2 comprèn els mapes de l’inventari en format DINA3. 
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Figura 15. Mapa general de l’inventari 
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ANNEX 1. FITXES DESCRIPTIVES 
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ANNEX 2. ATLES DE L’INVENTARI 

 


