
 

REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS DE LES VIES VERDES DE GIRONA. 
 
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS. 
 
ARTICLE 1. NATURALESA DEL REGLAMENT I FONAMENT.  
El present Reglament conté el Règim d’usos de les vies verdes que gestiona el Consorci Vies 
Verdes de Girona, així com el procediment d’autorització d’usos compatibles amb les vies 
verdes i les normes de circulació. 
Aquesta reglamentació resulta necessària a mostra de l’experiència adquirida al llarg d’aquests 
anys de funcionament de les vies verdes i per tal de donar coneixement als usuaris de les 
mateixes del règim d’ús i de les possibilitats d’obtenir autoritzacions compatibles seguint el 
procediment establert.  
L’aprovació d’aquest reglament es fa a l’empara de la potestat reglamentària que tenen els ens 
locals segons es preveu a l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de la base del 
règim local, a l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 58 a 66 del Decret 
179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.  
 
ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
El present reglament regulador d’ús de les vies verdes s’aplicarà en el territori ocupat per les 
Vies Verdes adscrites al Consorci de les Vies Verdes de Girona, excepte en les àrees urbanes, 
d’acord amb el que disposa l’article 28 dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
CAPÍTOL II - RÈGIM D’USOS 
 
ARTICLE 3. USOS PERMESOS 
1. Tindran la consideració d’usos permesos la utilització de la via verda amb finalitat turística, 
ecològica, esportiva, de mobilitat, pràctica de senderisme, passeig i cicloturisme i altres formes 
de desplaçament sobre vehicles no motoritzats. Es consideraran usos compatibles els de 
circulació de vehicles que donin un servei públic i pels fins propis del mateix, tals com 
ambulàncies, bombers i policia, així com els de circulació de vehicles destinats al servei i 
manteniment de la via verda, que circularan a menys de 20 Km/h, excepte en els casos 
d’emergència.   
2. Pas de vehicles i de ramat exclusivament a través dels encreuaments i trams de via verda 
senyalitzats, per comunicar la xarxa de camins existents a ambdós costats de la via verda. 
L’usuari de la via verda podrà portar animals de companyia amb l’obligació de portar-los lligats. 
3. Els derivats de servituds existents. 
 
ARTICLE 4. USOS PROHIBITS 
1. L’ocupació o utilització de la via verda, els seus elements i instal·lacions per activitats 
incompatibles amb el seu destí   
2. L’abocament de residus (orgànics i inerts) a la via verda i les seves zones d’afecció.   
3. Circular amb vehicles a motor, excepte les excepcions contemplades dins de l’apartat “Usos 
permesos” i les que siguin objecte d’autorització.   
4. Queda prohibida la publicitat estàtica a la zona de domini públic de la via verda, excepte les 
homologades pel Consorci Vies Verdes.  
5. Transitar per la via verda amb cavalls, carruatges i/o animals de tir 
 
ARTICLE 5. USOS AUTORITZABLES 
Son usos autoritzables, sense perjudici del previst en el règim d’ús de cada via verda, els 
següents:   
1. Qualsevol acció lúdica i recreativa compatible amb els usos permesos. 
2. Proves esportives compatibles amb els usos permesos. 



 

3. Només podran realitzar-se obres o instal·lacions a la zona de domini públic de la via verda, 
prèvia autorització de l’òrgan competent, amb motiu que la prestació d’un servei públic d’interès 
general ho exigeixi, sense perjudici d’altres competències concurrents.  . 
4. Amb caràcter excepcional i per un us específic i concret es podrà autoritzar el desplaçament 
de vehicles motoritzats, de caràcter agrícola o no, quan vingui exigit per l’existència d’accessos 
a les propietats particulars adjacents a la via verda, l’eliminació o modificació de la qual resulti 
impossible, per causes materials o jurídiques. En l’autorització s’haurà d’especificar la finca, 
vehicle, punts o trams de la via verda transitables, velocitat de circulació i demés condicions 
d’us que es considerin necessàries. La citada autorització s’haurà de situar en un lloc visible 
mentre els vehicles transitin per la via verda. Així mateix i amb caràcter excepcional es podran 
autoritzar per la presidència del Consoci de les Vies Verdes de Girona aquells actes populars 
que acreditin que s’han realitzat històricament malgrat estar tipificats com a usos prohibits. 
5. Serà objecte d’autorització l’encreuament i circulació per la via verda de trànsit ramader quan 
es vinguin realitzant de forma continuada, i sempre que resulti compatible amb la protecció de 
la via verda. 
 
CAPÍTOL III- PROCEDIMENT PER A L’OBTENCIÓ D’ AUTORITZACIONS 
 
ARTICLE 6. DESCRIPCIÓ   
1. Els usos i activitats permesos no precisaran autorització de l’òrgan competent, sense 
perjudici de que hagin de ser objecte de llicència o autorització administrativa d’una altre índole 
per altres Administracions Públiques. 
2. Els usos i activitats autoritzables precisaran autorització de l’òrgan competent del Consorci 
Vies Verdes, sense perjudici de que també hagin de ser objecte de llicència o autorització per 
altres Administracions Públiques 
 
ARTICLE 7. COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ D’USOS 
AUTORITZABLES.   
La sol·licitud d’autorització d’activitats i usos autoritzables s’ajustarà al següent procediment:   
1. L’interessa’t podrà presentar la seva sol·licitud al Consorci Vies Verdes, a l’ajuntament 
corresponent o en una oficina de correus de conformitat amb el que preveu l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. La sol·licituds hauran de contenir el que s’estableix a l’article 
70.1 de la mateixa Llei acompanyant un croquis indicant l’àmbit sobre el que es formula 
l’autorització. La sol·licitud d’autorització es dirigirà al president del Consorci Vies Verdes. 
2. Si la recepció de la sol·licitud es formalitza a l’ajuntament, aquest ho traslladarà al Consorci 
Vies Verdes en un termini de tres dies hàbils a comptar des del dia de registre d’entrada. Si la 
documentació presentada fos incompleta, el Consorci Vies Verdes requerirà a l’interessa’t per 
que la subsani en el termini de 10 dies hàbils. Si no completés la documentació en el termini 
senyalat se li tindrà per desistida la seva pretensió.  
3. El Consorci Vies Verdes remetrà a l’ajuntament corresponent la sol·licitud per que en el 
termini màxim d’un mes examini la documentació presentada i emeti un informe al respecte al 
Consorci Vies Verdes.   
4. L’ajuntament informarà la petició analitzant si el peticionari de la mateixa disposa o no 
d’alternatives viables per accedir al indret sol·licitat. Aquest informe serà traslladat al Consorci 
Vies Verdes, òrgan competent per resoldre.   
5. El President del Consorci Vies verdes emetrà la resolució, és a dir, autoritzarà l’ús o bé el 
denegarà i notificarà a l’ajuntament i a l’interessa’t la corresponent resolució. 
 
ARTICLE 8. EFECTES DE LES AUTORITZACIONS 
Les autoritzacions s’atorgaran sense prejudici de les altres llicències i autoritzacions 
necessàries de tercers i deixant intactes els drets preexistents sobre els terrenys o bens i 
quedaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin en posterioritat sense dret a 
indemnització. No suposaran en cap cas la cessió del domini públic, ni la assumpció per l’òrgan 



 

competent en matèria d’autoritzacions, la responsabilitat de cap classe respecte del titular de 
l’autorització o de tercers. 
 
ARTICLE 9. TERMINIS 
El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds d’autoritzacions serà de 3 mesos, 
entenent-se denegades si transcorregut el citat termini no hi hagués recaigut resolució 
expressa. 
 
ARTICLE 10. MODIFICACIÓ O SUSPENSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’òrgan competent podrà, en qualsevol moment, modificar o suspendre temporal o 
definitivament l’autorització si resultes incompatible amb normes aprovades amb posterioritat, 
es produís un canvi d’activitat a la finca, es produís danys en el domini públic, impedís la seva 
utilització per activitats d’interès públic o així es requerís per la seva ampliació, millora o 
desenvolupament.  
El procediment per modificar o suspendre l’autorització s’iniciarà d’ofici o a instància de part, i 
serà instruït per l’òrgan competent. En tot cas, és donarà audiència als afectats amb el fi de que 
puguin formular quantes al·legacions convinguin als seus drets. 
 
ARTICLE 11. LIMITACIONS TEMPORALS D’ÚS 
Les autoritzacions tindran una durada d’un any, renovable després de la petició de l’interessa’t. 
La petició de renovació s’haurà fer amb una antelació d’un mes a la data de finalització de la 
durada de l’autorització. 
 
CAPÍTOL IV - NORMES SOBRE L’ORDENAMENT DE LA CIRCULACIÓ 
 
ARTICLE 12 – NORMES QUE RESULTEN DE COMPLIMENT OBLIGAT 

- Circulació prioritària per la dreta. Via de doble sentit. 
- Obligació d’avisar abans d’un avançament amb la recomanació d’utilitzar un timbre per 

bicicletes 
- Límit de velocitat establert a 20 km/h com a màxim. Amb avançaments de bicicletes a 

vianants cal adequar la velocitat al pas dels vianants amb un màxim de 10 km/h i 
sempre realitzar-ho per l’esquerra del vianant en el sentit de la marxa 

- No interrompre el pas a altres usuaris. 
- Advertir maniobres i evitar girs bruscs 
- Respectar prioritats de pas 
- Respectar i fes respectar les normes i senyals de la ruta 
-  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Primera- S’autoritza al President per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per a 
la interpretació i desenvolupament de la present ordenança 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació íntegra 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.” 


