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JAUME GILABERT I TORRUELLA, com a portaveu del grup polític d’ERC a l’empara del 
que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeto a 
la consideració del Ple de la Diputació la següent: 
 
 

MOCIÓ PER L’ELABORACIÓ DEL  
PLA ZONAL DE LES CARRETERES LOCALS DE LLEIDA 

 
 
La diputació de Lleida des dels seus inicis ha tingut com una de les principals prioritats la 
vertebració del territori, mitjançant la construcció i/o manteniment de vies de comunicació a 
la nostra demarcació, caracteritzada per ser un territori molt extens, amb una orografia 
singular, amb moltes zones de muntanya, amb una demografia minsa i molt repartida pel 
territori al llarg dels pobles, nuclis i masies. 
 
A la demarcació de Lleida, trobem centenars de quilòmetres de camins i vies de titularitat 
municipal, imprescindibles per al desenvolupament de les nostres contrades, tant en termes 
socials com econòmics, així com també a l’hora d’accedir a zones de gran valor paisatgístic, 
per la seva mínima afectació sobre el terreny. La conservació, el condicionament i la millora 
de la xarxa viària lleidatana repercuteixen directament en el territori i indirectament en la 
vertebració del país. 
 
No obstant, és de tots sabut que el manteniment de la xarxa de vies de titularitat municipal 
va estretament vinculat a la disponibilitat de recursos, que en molts casos són insuficients i 
suposen una càrrega que molts municipis no poden assumir, malgrat ser un tema clau per a 
garantir la seguretat dels seus usuaris. Això comporta que des de fa molt de temps, que hi 
hagi un debat viu i recorrent,  sobre la gestió, manteniment i conservació de l’àmplia xarxa 
de carreteres i camins locals. 
 
Per citar uns exemples, podem recordar les sol·licituds de suport que sovint ens arriben des 
del món local per restituir, conservar o millorar les vies locals, bé sigui com a conseqüència 
de les inclemències meteorològiques o efectes naturals com ara allaus, esllavissades, 
moviments de talussos, etc. 
 
Fa pocs dies, els quinze alcaldes del Pallars Sobirà, com ja anteriorment ho feren els del 
Pallars Jussà, per unanimitat han sol·licitat més finançament per a les carreteres que són de 
titularitat municipal per poder fer front a les obres que s’hagin de dur a terme tot demanant 
traspassar a administracions superiors els més de 300 km d’accessos a nuclis de població 
de la comarca.   
 
De sempre, la Diputació de Lleida, col·labora en la conservació i el manteniment de les vies, 
així com també en situacions d’emergència dotant les partides necessàries per a fer-hi front. 
Amb tot, seguint els exemples de les altres diputacions catalanes, cal que la diputació 
impulsi l’aprovació d’un Pla zonal per racionalitzar i clarificar la xarxa de carreteres locals.   
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L’any 2006, es va aprovar el Decret 310/2006, Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya, on es defineix la xarxa bàsica i la xarxa comarcal de carreteres, i s’estableix que 
la xarxa local estarà formada per la resta de carreteres existents i totes les noves que es 
proposin en els corresponents plans zonals. A partir d’aquest Decret, les diferents 
diputacions varen signar convenis amb la Generalitat sobre els condicionament de 
determinades vies. 
 
L’any 2009, mitjançant l’aprovació del text refós de la Llei de Carreteres, decret legislatiu 
2/2009, de 25 d'agost, es va redefinir d’una banda la classificació funcional, i de l’altra 
l’atribució de titularitat i competència de la xarxa de carreteres de Catalunya no dependents 
de l’estat, per raons d’eficiència i optimització de recursos. Així, la xarxa  bàsica  i la xarxa 
comarcal passen a ser de titularitat de la Generalitat, mentre que la resta de vies (Art. 4-1 c)- 
DL 2/2009) que conformen la xarxa de carreteres locals, s’atribueix la seva titularitat a les 
diputacions o als ens supramunicipals que les substitueixin d'acord amb el que estableix 
l'Estatut d'autonomia.  
 
Això clarifica una situació que, fins a aquest moment, havia estat d’una certa indefinició ja 
que l’anterior Llei de Carreteres de l’any 1993, establia que la titularitat de la xarxa local 
corresponia a la Generalitat de Catalunya, però, en canvi, la gestió d’aquesta estava 
encomanada a les diputacions provincials.  
 
Amb la nova Llei de Carreteres s’unifica la titularitat i la gestió en les diputacions provincials i 
també es dota a les pròpies diputacions de la capacitat de poder planificar i ordenar la xarxa 
de carreteres locals a través dels Plans zonals de carreteres locals. Així, s’estableix que es 
poden afegir a la xarxa local de carreteres les que defineixen com a tals els plans zonals 
que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o els ens supramunicipals que les 
substitueixin.  
 
El desenvolupament d’aquesta llei, va suposar la formalització de convenis per materialitzar 
el procés de traspassos en matèria de carreteres entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya i cada una de les diputacions catalanes.  
 
El conveni realitzat amb la Diputació de Lleida l’any 2010, suposava el traspàs de 165 km de 
17 carreteres comarcals de la Diputació a la Generalitat, i de 187 km de 24 carreteres locals 
de la Generalitat a la Diputació.  Fruit del conveni, la xarxa de carreteres de la Diputació de 
Lleida passava a tenir 844 Km. El mateix conveni establia un pla de millores en carreteres 
locals i en camis o vies de titularitat municipal. També establia, entre altres obligacions de la 
Diputació de Lleida, la incorporació de les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica ni en 
la comarcal, tal i com disposa l’article 4.1c) del DL 2/2009 i l’art. 4.1 del Reglament a la xarxa 
local de la diputació de Lleida, d’acord amb el procediment regulat per l‘art. 12 del mateix 
text legal.  
 
A partir d’això i dels textos legals vigents, en especial la Llei i reglament de Carreteres, 
s’ofereix a les Diputacions o els ens supramunicipals que les substitueixin, mitjançant 
l’aprovació dels Plans Zonals, que es pugui modificar la xarxa de carreteres  i establir un full 
de ruta de planificació territorial en matèria viària a mig termini. 
 
Aquests plans zonals, que ja s’han elaborat a les altres tres diputacions catalanes, tenen per 
objectiu, en primer lloc, identificar les carreteres municipals que compleixen els requisits 
mínims per formar part de la xarxa local, susceptibles de  passar a titularitat de la diputació 
corresponent; i en segon lloc, pretenen definir les actuacions per realitzar a fi que les 
carreteres que formen part de la xarxa local i les que poden arribar a ser locals tinguin les 
característiques tècniques que fixi la normativa del Pla de carreteres vigent. 
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Un denominador comú del procés d’elaboració i aprovació dels plans realitzats per les altres 
3 diputacions catalanes, és la participació, el concert i consens amb els òrgans locals del 
territori.    
 
En relació a la Diputació de Lleida, actualment, si bé la Diputació de Lleida és titular d’una 
xarxa de carreteres de 834 quilòmetres, cal tenir present que en el darrer període de 2013 a 
2017, ha traspassat la titularitat d’aproximadament 12 quilòmetres que han revertit a 
titularitat municipal. Ens trobem, per tant, que enlloc d’augmentar el nombre de vies de la 
que fer-se’n titular, la Diputació ha anat disminuint-ne. 
 
L’elaboració d’un pla zonal, en col·laboració amb els consells comarcals, haurà de servir tant 
per a identificar diferents vies -avui en dia de titularitat municipal- que fan funcions de 
carreteres locals, com per a planificar actuacions en aquestes de vies de titularitat local 
claus per al desenvolupament econòmic i vertebrador del territori. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació de 
Lleida, proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Instar a la Diputació de Lleida, a partir dels informes i/o  treballs previs existents, si 
és el cas, a impulsar de forma immediata la tasca, per tal que en el termini màxim d’un any 
estigui redactat el Pla zonal de carreteres de la demarcació de Lleida d’acord al que 
estableix la normativa vigent, d’una forma participativa i acordada  amb els municipis i 
comarques i la Generalitat de Catalunya.   
  
Segon. Proposar, en el termini d’un mes, en la comissió informativa pertinent o bé 
mitjançant la creació d’un grup de treball específic, la creació d’una comissió de treball, en la 
que hi puguin estar representats els tècnics i membres  institucionals i polítics de la 
corporació així com dels ens locals de Lleida,  per determinar els diferents criteris, i 
consideracions per la planificació, l’elaboració, tramitació, periodificació i seguiment del Pla 
zonal de la Demarcació de Lleida.    
 
Tercer.   Trametre aquest acord, perquè en prenguin coneixement i a tots els efectes, als 
ajuntaments de la demarcació, als consells comarcals i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Gilabert i Torruella    
Portaveu d’ERC a la Diputació      
 
Lleida, 15 de maig de 2018 


