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Antecedents 

  

El Director General de Medi Natural de la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient de la Generalitat Valenciana ha remés en 25 de Febrer de 2013 al Consell Valencià de 

Cultura, rebut l’11 de Març de 2013 amb número de registre 179, un expedient  amb 

l'Avantprojecte de Llei de Vies Pecuàries  per tal de què puga emetre informe amb les seus 

observacions al contingut, d'acord amb les seues competències estatutàries i dintre del període 

d'exposició pública, en el termini de dos mesos, raó per la qual es lliura el present document. 

  

Consideracions 

  

Objectiu i Finalitat. 

L'Exposició de motius de l'Avantprojecte enuncia amb claredat  que l'objectiu de la norma és el 

desenvolupament de la Llei estatal 3/95 de 23 de Març, de Vías Pecuarias, de caràcter bàsic, 

adaptant-la a la realitat de la Comunitat Valenciana, garantint alhora l’existència i conservació 

de les dites vies i ajustant-la a les demandes de gaudi i millora del medi natural, propis de la 

societat del segle XXI. 

  

L'article 1.Objecte explicita l'interès del Consell per conservar i consolidar el patrimoni pecuari 

de la Generalitat  amb l'objectiu de disposar de una xarxa de camins per al l'ús pecuari i 

mediambiental de les generacions presents i futures, de manera que s’articulen una malla de 

corredors naturals per tot el territori de la Comunitat Valenciana. 

  

Continguts. 

La Llei contempla diversos tipus de vies a les que, en la tasca d'adaptació a la realitat 

valenciana, anomena amb les denominacions clàssiques entre nosaltres, ajustant-se així al 

patrimoni lingüístic valencià. 

 

Tal i com venia establert en la predecessora Llei estatal 3/95 de Vias pecuarias, la valenciana 

referma la naturalesa jurídica de les vies pecuàries, com a bens de domini públic, i per tant 

inalienables, imprescriptibles i inembargables, i garanteix d’aquesta manera la seua 

permanència. 

  

Consideració especial i favorable mereix la proposada formació d'un Fons Documental i Catàleg 

de Vies Pecuàries, obert, capaç de ser ampliat en el futur, perquè revela un estimable interès 

per la conservació del territori i que podrà ser font d'investigacions i elaboracions acadèmiques 
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i també referència obligada dels professionals de l’ordenació territorial i urbanística. En aquest 

sentit hem de destacar que la protecció de bens patrimonials, naturals o socials, és una peça 

essencial de una certa cultura que hom anomena sovint com a Cultura del Territori i que 

bàsicament  pretén el manteniment de l'empremta històrica i el conreu i aprofitament social 

dels bens naturals i culturals, per tal de constituir-hi un llegat transmissible. Coincideix 

aquesta cura conservacionista,  entre d'altres mostres,amb la sol·licitud que el CVC ha fet per 

protegir la Xarxa Viària Provincial que, en certa mida, és un objectiu semblant al que proposa 

aquesta Llei,vista la seua extensió i el caràcter de malla que l’integra. 

  

Queda clar que les vies pecuàries constitueixen, en l’Avantprojecte, una xarxa continua 

d’itineraris reservats a desplaçaments no motoritzats d’elevat valor natural i cultural que 

haurien de connectar espais naturals i nuclis de població més importants. Ara bé, la proposta 

de l’Avantprojecte no cobreix totes les aspiracions de conservació i socialització de les vies 

pecuàries com a corredors naturals ,vist que no contempla, a diferencia del que han fet altres 

comunitats , la integració d’aquesta xarxa  en la Red Verde Europea del Arco Mediterráneo, 

integrada no només per vies pecuàries, vies verdes resultants de ferrocarrils en desús, camins 

de sirga, i camins rurals i forestals entre d’altres.,que neix amb la pretensió de connectar el 

sud d’Itàlia i el de Portugal al seu través. 

  

Pel que fa als capítols de Potestat administrativa i Gestió de les Vies Pecuàries, hem 

d'assenyalar  la rellevància dels epígrafs relatius a la Desafectació i Modificacions de les vies 

pecuàries classificades, siga per raons de pèrdua del seu destí i funció, siga per raons d'interès 

públic o privat, siga per raons d'inadequació al nou planejament territorial o urbanístic, o, 

finalment per raons de l'execució d'obres publiques. 

  

Totes aquestes causes de la desafectació de les vies ja classificades, haurien de requerir per al 

seu reconeixement d’unes exigències que en el text analitzat es troben insuficientment 

definides amb el què es podria obrir un escenari d'alteració poc desitjable. Cal taxar, doncs, les 

causes d’alteració i enfortir l’excepcionalitat per l’admissió d’interessos privats com a causa 

suficient per assolir la modificació de les vies pecuàries ja establertes.  

 

En allò referit al usos de les vies pecuàries convindria assenyalar que malgrat l’insistència del 

text sobre la seua protecció, per raó del seu alt valor ecològic, i en conseqüència, la prohibició 

de circulació de vehicles a motor fora del afectes a l’ús agrícola, de sobte i de manera que 

estimem contradictòria s’hi introdueix en la Secció Segona la possible autorització de les vies 

per a usos esportius  motoritzats, contradicció greu donat que la mateixa Llei reconeix la 

necessitat d’excloure-los. 

 

L’Avanprojecte arreplega una possible desafectació del subsòl de les vies pecuàries, quelcom 

verament sorprenent donades les seus dimensions transversals i el seu emplaçament regular, 

en indrets rurals. La absència de detalls que envolta aquesta figura de gestió reclama una 

millor ponderació dels casos a què es refereix i els objectius que pretén assolir.  
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Per últim caldria millorar els processos d’exposició pública front a les possibles desafectacions  

car l’experiència mostra que el termini d’un mes és insuficient per a garantir la participació 

dels ciutadans. 

 

Conclusions 

 

1)    Analitzat l'Avantprojecte de Llei de Vies Pecuàries  de la Comunitat Valenciana, presentat 

a informe del Consell Valencià de Cultura, conclourem que cal fer una valoració positiva tant 

pel que fa al seu objecte i finalitat , com a peça assenyalada de la cultura del territori, del 

manteniment de l'empremta històrica i conreu dels recursos naturals i socials, en què aquest 

Consell s'ha compromès de bell antuvi. Tanmateix sembla necessari exposar les següents 

observacions i recomanacions. 

 

2) La integració en un projecte com ara la Red Verde Europea del Arco Mediterráneo sembla un 

objectiu ple d’interès que enfortiria els objectius de la llei i augmentaria el seu abast social i 

institucional, en pertànyer a un àmbit europeu. 

 

3) Caldria depurar els motius invocables per a la desafectació i modificació de les Vies 

Pecuàries, taxant la casuística que els privats o les administracions puguen fer valer per tal 

d'evitar l'enervació de la finalitat de la Llei. 

 

4) L’autorització de l’ús del subsòl, a manca d’objectius coneguts i comprensibles, hauria 

d’esser deixada a banda de l’Avantprojecte de llei. 

 

5) Caldria també no incloure en la Llei la possible i excepcional autorització d’ús de les Vies 

Pecuàries per a esdeveniments esportius motoritzats, quelcom contrari al tarannà 

conservacionista  exposat en el frontispici del text. 

 

6) L’amillorament de les condicions de participació del ciutadans recomanaria ampliar el 

termini d’exposició pública previst per als casos de desafectació i modificació de les vies. 

 

Aquest informe serà lliurat a la Direcció General de Medi Natural, en resposta a la seua 

sol·licitud i a la Conselleria de Cultura. 

 

València 14 Abril 2013  

V. González Móstoles, V. Muñoz Puelles, ponents, amb aportacions de G. Marcos Martí 

 


