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MEMÒRIA 

1 Objecte 

L’objecte d’aquest estudi és l’elaboració d’un catàleg de camins de la comarca de l’Alt 

Urgell- Ribera d’Urgellet. Es tracta d’un document tècnic que identifica i descriu els camins de 

titularitat municipal que inclou tots els vials públics destinats a l’ús comú general situats en sòl 

no urbanitzable exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei de carreteres, amb independència de la 

seva tipologia morfològica i funcional. 

Dins dels camins rurals, podem distingir entre camins primaris (accessos a nuclis de 

poblacions), secundaris (accessos a infraestructures agrícoles i/o ramaderes), terciaris (pistes 

forestals), i tradicionals (camins de bast o ferradura, corriols o senders). Poden estar 

pavimentats o no pavimentats. 

Per tant, el catàleg comprèn els vials públics que no són carreteres ni vials urbans, tant 

si es tracta de camins rodats, aptes pel trànsit de vials, pavimentats amb asfalt, ciment o terra, 

com camins de bast o ferradura i corriols o senders. 

Aquest catàleg inclou, entre d’altres, els paràmetres bàsics assenyalats a l’article 108 

del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret legislatiu 336/1988), que estableix les 

variables necessàries per a la identificació de béns catalogats. Les variables rellevants o que 

poden aplicar-se a la identificació de vies de comunicació no urbanes són les següentS: 

• Nom 

• Naturalesa 

• Referència cadastral 

• Límits (origen/final) 

• Longitud total 

• Amplada 

• Títol en virtut del qual s’atribueix a l’entitat el bé immoble 
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1.1 FONTS DOCUMENTALS 

La major part dels documents analitzats formen part dels fons conservats a les 

cartoteques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de l’Instituto Geográfico 

Nacional, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Dirección General del Catastro, mapes de 

l’Editorial Alpina i Ajuntament. 

Els documents que estan a disposició del públic en servidors virtuals s’identifiquen amb 

la seva URL. 

Altrament, s’indica la ubicació (arxiu o institució) on es pot consultar el document 

original. 

1.2 FONTS CARTOGRÀFIQUES 

− Cartografía histórica. Nueva Descripción Geographica del Principado de 

Cataluña. De D. Josef Aparici de 1720. 

− Mapa de Cataluña. Escala 1:200.000. Dibujado y litografiado en el Depósito de 

la Guerra, 1873. Institut Cartogàfic i Geolòligc de Catalunya. 

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

ec/169 

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

Ejército. Hoja 18. Escala 1:200.000, 1916. Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya. 

− Provincia de Lérida. Término municipal de Arfa. Hoja 253. Escala 1:25.000. 

Instituto Geográfico y Catastral, 1929. Cartoteca de l’Instituto Geográfico 

Nacional. (www.ign.es)  

− Provincia de Lérida. Término municipal de Pallerols. Hoja 253. Escala 1:25.000. 

Instituto Geográfico y Catastral, 1929. Cartoteca de l’Instituto Geográfico 

Nacional. (www.ign.es)  

− Provincia de Lérida. Término municipal de Parroquia de Ortó. Hoja 253. Escala 

1:25.000. Instituto Geográfico y Catastral, 1929. Cartoteca de l’Instituto 

Geográfico Nacional. (www.ign.es)  

− Provincia de Lérida. Término municipal de Pla de Sant Tirs. Hoja 253. Escala 

1:25.000. Instituto Geográfico y Catastral, 1929. Cartoteca de l’Instituto 

Geográfico Nacional. (www.ign.es)  

http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1761/rec/169
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1761/rec/169
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
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− Provincia de Lérida. Término municipal de Tost. Hojas 253 C.5, C.7 i C.8. Escala 

1:25.000. Instituto Geográfico y Catastral, 1929. Cartoteca de l’Instituto 

Geográfico Nacional. (www.ign.es)  

− Minutas MTN50 (1915-1960). Ediciones del Mapa Topográfico Nacional. Hoja 

215-A, 1929. 

− Minutas MTN50 (1915-1960). Ediciones del Mapa Topográfico Nacional. Hoja 

253, 1929. 

− Mapa Topogràfic de Catalunya. Escala 1:5.000. Edició vigent. Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (www.icgc.cat). 

1.3 FONTS FOTOGRAMÈTRIQUES 

− Vol americà, Sèrie A: 1946-47. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(www.icgc.cat). 

− Vol americà, Sèrie B: 1956-57. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(www.icgc.cat). 

− Ortofotomapa actual de Catalunya. Escala 1:2.500. Edició vigent. Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (www.icgc.cat). 

1.4 FONTS CADASTRALS 

− Cadastre fotogràfic antic de rústica de Ribera d’Urgellet. 

− Mapa parcel·lari cadastral vigent. Seu electrònica del cadastre. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=rc&from=OV

CBusqueda&final=&ZV=NO 

1.5 FONTS ADMINISTRATIVES I URBANÍSTIQUES 

− Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell, 2003. Consell 

Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

− Inventari y classificació de la xarxa de camins estructurant de l’Alt Urgell, 2009. 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell. (https://www.alturgell.cat/inventari-camins). 

− Inventari de camins ramaders de l’Alt Pirineu i Aran (2a fase). Catàleg de camins 

ramaders de l’Alt Pirineu i Aran segons les fonts documentals, 2010. IDAPA 

http://www.ign.es/
http://www.icgc.cat/
http://www.icgc.cat/
http://www.icgc.cat/
http://www.icgc.cat/
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=rc&from=OVCBusqueda&final=&ZV=NO
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=rc&from=OVCBusqueda&final=&ZV=NO
https://www.alturgell.cat/inventari-camins


 
 
 

 
    Pàgina 8 de 66 INGNOVA PROYECTOS 

Manuel Cañas Mayordomo 
C/ Tomás de Aquino, 14 (Local) 
14.004 - Córdoba  
Telf: 957 08 92 33 / 655 359 899 

 

(Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran). 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

− Forests públiques 2D a escala 1:10.000 v1.1 de la Generalitat de Catalunya. Any 

2013. 

2 Metodologia 

S’ha analitzat la informació obtinguda de totes les fonts documentals, per poder fer un 

llistat dels camins o vials per ser inclosos al catàleg. Posteriorment, s’ha fet una campanya de 

camp, que ha consistit en recórrer  la  totalitat d’aquests camins, a peu o amb vehicle, a fi de 

determinar el seu estat actual. S’han pres dades en diferents punts de cada camí, en funció de 

l’amplada, paviment, patologies, punts d’interès diversos, etc. Aquesta informació ha quedat 

enregistrada en unes fitxes descriptives per cadascun dels camins. 

La realització dels treballs ha tingut el seguiment del Consell Comarcal. 

La validació final dels camins catalogats s’ha realitzat d’acord amb l’Ajuntament de 

Ribera d’Urgellet. En aquesta validació, la proposta inicial dels camins seleccionats pel catàleg 

s’ha vist modificada, incloent o excloent camins, segons si s’han considerat d’ús públic o privat. 

Les fitxes realitzades s’han estructurat de la següent manera: 

Fitxa nº 1.- Dades generals del camí 

En aquesta fitxa es descriuen els trets més característics de cada camí. Consta de: 

− Nom 

− Codi 

− Categoria 

En aquest apartat s’han classificat els camins com primaris (accés 

a nuclis de població –entre d’altres– i aquests amb la xarxa de carreteres 

legalment definida); secundaris (accés a infraestructures agrícoles i/o 

ramaderes); terciaris (tot el que resta com a xarxa rodada, com són les 

pistes forestals); i tradicionals (camins que integren el viari tradicional, 

ja siguin de bast o ferradura i corriols o senders). 



 
 
 

 
    Pàgina 9 de 66 INGNOVA PROYECTOS 

Manuel Cañas Mayordomo 
C/ Tomás de Aquino, 14 (Local) 
14.004 - Córdoba  
Telf: 957 08 92 33 / 655 359 899 

 

− Naturalesa (demanial, dret de pas) 

− Títol 

Quan es tracta de camins històrics, el títol consignat per defecte 

és la prescripció immemorial. Quan es tracta de camins adquirits a 

través d’unes altres formes admeses en dret, l’apartat de notes informa 

del document o documents que acrediten l’adquisició del bé (o del dret, 

respecte a les servituds de pas), si aquests són coneguts. També hi ha 

camins que transcorren a l’interior dels boscos públics del municipi. 

− Municipi 

− Definició dels trams 

En aquest apartat hi ha un llistat de tots els trams del camí, amb 

un codi concret per a cadascun d’ells, on s’especifica la seva longitud i 

amplada. 

Fitxa nº 2.- Estat del camí 

En aquesta fitxa es descriu l’estat general del camí segons cada tram. Aquí es 

contempla: 

− Nº de tram 

− Codi 

− Tipus de ferm 

− Patologies 

S’indica la patologia observada a cada tram. En cas d’observar-ne més 

d’una patologia, indica la més desfavorable del tram. 

− Estat de conservació 

S’ha especificat per a cada camí, tant pavimentat com no pavimentat, el 

seu estat general. Així doncs, un camí que no presenta patologies rellevants, el 

seu estat s’ha considerat com a bo. Quan presenta patologies que ja poden 

afectar a la seva circulació , ja sigui a peu o rodat, s’ha considerat com a inici de 

patologies. I finalment, quan el camí presenta patologies bastant importants 

que dificulten o impedeixen la circulació, se l’ha considerat en mal estat. 
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− Estat de la senyalització vertical / horitzontal 

Fa referència a l’existència o no de qualsevol tipus de senyalització. 

− Restriccions 

Quan al camí trobem qualsevol obstacle que ens pugui dificultar la seva 

circulació, fins i tot impedint el pas, ja sigui a peu o amb vehicle. Poden ser 

degudes a tanques particulars, causes naturals, protecció del medi natural, etc. 

Fitxa nº 3.- Patologies 

En aquesta fitxa s’indiquen les patologies més rellevants de cada tram. En el cas 

d’observar-ne més d’una patologia, s’indica la més desfavorable del tram. 

Fitxa nº 4.- Senyalització 

En aquesta fitxa s’indica el tipus de senyalització present a cada tram. 

Fitxa nº 5.- Elements constructius 

En aquesta fitxa s’indiquen els elements constructius observats a cada tram, així com 

el seu estat de conservació. Poden ser murs de pedra seca, graons, empedrats, desaigües i 

ponts. 

Fitxa nº 6.- Elements d’interès  

En aquesta fitxa s’indiquen els elements d’interès més rellevants. Aquests poden ser 

d’interès natural, cultural i turístic. 

3 Descripció de la memòria 

Per a la descripció de l’existència i el traçat dels camins s’ha fet referència a la totalitat 

o parcialitat de la visualització i interpretació de les fonts emprades, segons si es pot veure 

clarament tot el camí o una part d’ell, si no s’aprecia bastant bé el seu traçat, o simplement 

no apareix. 



 
 
 

 
    Pàgina 11 de 66 INGNOVA PROYECTOS 

Manuel Cañas Mayordomo 
C/ Tomás de Aquino, 14 (Local) 
14.004 - Córdoba  
Telf: 957 08 92 33 / 655 359 899 

 

De la mateixa manera, s’ha contemplat si el camí coincideix totalment, parcialment o 

no coincideix amb el traçat que figura al mapa oficial del terme, a la planimetria a escala 

1:25.000 elaborat per la Dirección General del Instituto Geográfico el 1925. 

4 Resultats del catàleg 

El catàleg de camins ha donat com a resultat la identificació de 113 camins. S’han 

classificat en tres nivells diferents. Al primer nivell trobem els camins amb indicis suficients de 

titularitat pública, el segon nivell està format pels camins amb indicis suficients, però que no 

s’ha pogut dur a terme el treball de camp, i el tercer nivell correspon a camins amb titularitat 

cadastral pública com a únic indici. 

4.1 Nivell 1: Camins amb titularitat pública i el treball de camp realitzat 

  

CODI NOM 

RI0R003 Camí d’Arfa al Mas d´Eroles 

RI0R004 Camí ral d’Arfa a la Seu d'Urgell 

RI0R005 Camí de la carretera N-260 a Arfa 

RI0R006 Camí del Mas de la Font 

RI0R007 Camí del Coll 

RI0R008 Camí d’Espalagueró a la carretera LV-4001 

RI0R009 Camí de la Font 

RI0R010 Camí dels Camps 

RI0R011 Camí de les Forquetes 

RI0T012 Camí d’Arfa a les Mines 

RI0R013 Camí d´Hortó 

RI0R015 Camí de l´Obaga 

RI0R016 Camí de Folguera 

RI0R017 Camí del cementeri de la Parròquia d’Hortó 

RI0R018 Camí de Gramós 

RI0T019 Camí ral I 

RI0R020 Camí de la Serra 

RI0T021 Camí del Mas d’en Planes 

RI0R022 Camí de l’explanada del funicular 

RI0R024 Camí cap a la Serra 

RI0R025 Camí del riu del Pla 

RI0R026 Camí d´Arfa 

RI0R027 Camí de la Seu d'Urgell 

RI0R028 Camí de cal Franc 
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RI0T029 Camí de la Coma de Nabiners a La Freita 

RI0R030 Camí de la creu de La Freita al Mas d’en Planes 

RI0T031 Camí de Colldarnat a Torà 

RI0T034 Camí de Montant a Colldarnat 

RI0T037 Camí de Torà al coll de Serreïnes 

RI0R046 Camí d’accés a Nabiners 

RI0T048 Camí vell Torà de Tost a Sauvanyà 

RI0R050 Camí de la borda del Tuca 

RI0R052 Camí del serrat de Codinet 

RI0R053 Camí de la borda del Riu I 

RI0R054 Camí de Fontelles 

RI0R055 Camí de la Bassa 

RI0R056 Camí de sant Germé 

RI0R057 Camí de Castellar de Tost a Colldarnat 

RI0R058 Camí a la Prada 

RI0R059 Camí de la Creu 

RI0R060 Camí de Gelavert 

RI0R061 Camí del cap del Solà 

RI0R062 Camí dels Recs 

RI0R063 Camí cap a sant Germé II 

RI0R064 Camí ramader de sant Germé 

RI0R065 Camí de Pujol 

RI0R066 Camí del clot de la Serra 

RI0R067 Camí de la Serra II 

RI0R068 Camí de la Fontaubac I 

RI0R069 Camí del clot de les Basses 

RI0R071 Camí vell de Pallerols a Gramós 

RI0R072 Camí de la Fontaubac II 

RI0R073 Camí del cortal de Damià 

RI0R074 Camí de la serra de Montan 

RI0T075 Camí d’Hostalets a Tost 

RI0T077 Camí d’Arfa a La Freita 

RI0T078 Camí de Sauvanyà a La Freita 

RI0R079 Camí vell de Gramós a la Parròquia d’Hortó 

RI0R080 Camí del Molí 

RI0R081 Camí de les Hortes 

RI0R082 Carretera de la Vansa 

RI0R083 Camí de la borda del Riu II 

RI0R084 Camí de la serra de Gramós 

RI0T085 Camí de la Folguera II 

RI0T086 Camí de Segre a la Parròquia d´Hortó 
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RI0R087 Camí d´Estaó 

RI0R088 Camí del Rec 

RI0R089 Carretera de la Coma 

RI0R090 Camí de Vidella 

RI0R091 Camí de Gramós al pla de la Serra 

RI0R092 Camí del cortalet del Rei 

RI0R093 Camí de Folguera a les Deveses 

RI0R094 Camí del Solà 

RI0R095 Camí dels Masos 

RI0T096 Camí vell de Gramós a Noves 

RI0R097 Camí del cementiri del Pla de Sant Tirs 

RI0T098 Camí ral II 

RI0R099 Camí a la subestació elèctrica d´Adrall 

RI0R100 Camí del cementiri d´Adrall 

RI0R101 Camí de la Colomina I 

RI0R102 Camí de la Colomina II 

RI0R103 Camí de cal Giró I 

RI0R104 Camí de cal Giró II 

RI0R105 Sender del bosc del camí ral 

RI0R106 Camí de la serra de La Freita 

  

4.2 NIVELL 2: CAMINS AMB TITULARITAT PÚBLICA I EL TREBALL DE CAMP NO REALITZAT 

RI0T001 Camí vell de Montant de Tost al Coll 

RI0R002 Camí de Garbes 

RI0T014 Camí a la Bastida 

RI0R023 Camí d’Arfa als boscos del Riu 

RI0T032 Camí de Montant a Tost  

RI0T033 Camí vell de Montant 

RI0T035 Camí vell de Castellar de Tost a Colldarnat 

RI0T036 Camí vell del Pla de Sant Tirs a Tost 

RI0T038 Camí de Banyeres a Sauvanyà 

RI0T039 Camí del coll de Serreïnes a Banyeres 

RI0T040 Camí de Sauvanyà a Adraén 

RI0T041 Camí de Torà a la Seu d´Urgell 

RI0T042 Camí de Sauvanyà a la Seu d´Urgell 

RI0T043 Camí de Tost a Sauvanyà 

RI0T044 Camí vell de Tost a Torà de Tost 

RI0T047 Camí vell d’accés a Nabiners 

RI0R051 Camí de Codinet II 

RI0R070 Camí Clos 
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RI0T076 Camí vell de Nabiners a la Seu d´Urgell 

RI0R107 Camí de Torà de Tost a Sauvanyà 

RI0R108 Camí de la Bada 

RI0T109 Camí vell de Pallerols la Parròquia d’Hortó 

RI0T110 Camí de camp de la Casa 

RI0R111 Camí de la Parròquia d’Hortó a Vilamitjana 

 

4.3 NIVELL 3: CAMINS NOMÉS AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 

RI0R112 Camí de les Ensoles 

RI0R113 Camí del Riu 

RI0T114 Enllaç del camí cortal de Damià 

5 Descripció dels camins catalogats 

RI0T001. Camí vell de Montant de Tost al Coll 

És el camí tradicional que comunicava Montant de Tost amb el Coll, passant pel Tossal. 

Es tracta d’un sender que es troba parcialment desaparegut i actualment comparteix part del 

seu traçat amb el camí de la Font. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí  a les planimetrías de Tost, hoja 

253 C.8, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), sense 

denominació. El trobem novament a les Minutas MTN50 (1915-1960), col·loquialment 

conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, sense 

denominació. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), tot i que no se li dona cap 

denominació. 

El camí té dos trams de titularitat cadastral pública. 
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RI0R002. Camí de Garbes 

És un camí rural sense pavimentar amb una amplada mitjana de 2 metres. Té el seu 

inici a la carretera nacional N-260 al seu pas per Adrall. Dona accés a les diferents parcel·les 

de la zona i connectava amb el riu d´Aravell, tot i que el tram final es troba desaparegut, com 

es pot observar a l’ortofotomapa actual. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “camí de Garbes”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R003. Camí d’Arfa al Mas d´Eroles 

És un camí rural sense pavimentar amb una amplada mitjana de 4 metres que 

comunica el Mas d´Eroles amb Arfa i dona accés a la borda del Perillós i a la borda del 

Manyagues. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Nueva Descripción 

Geographica del Principado de Cataluña de 1720. Apareix novament a les planimetrías de Arfa, 

hoja 253, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el 

nom de “Cno de Pla de Sant Tirs a Arfa”. El trobem novament a les Minutas MTN50 (1915-

1960) col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto 

Geográfico Nacional, amb el nom de  “Cº de Pla de Sant Tirs a Arfa”.  

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

També el trobem a l’Inventari i classificació de la xarxa de camins estructurant de l’Alt Urgell, 

elaborat l’any 2009 pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, com “camí d’Arfa a Adrall”. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “camí d´Eroles”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R004. Camí ral d’Arfa a la Seu d'Urgell 

És un camí veïnal pavimentat amb una amplada mitjana de 3,50 metres. Es tracta de 

l’antic camí veïnal o ral que comunicava la Seu d’Urgell amb Arfa. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Nueva Descripción 

Geographica del Principado de Cataluña de 1720. Apareix novament al Mapa Militar Itinerario 

de España de 1916. Continuem amb les planimetrías de Arfa, hoja 253, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom de “Camino Real de 

Arfa a la Seu d´Urgell”. El trobem novament a les Minutas MTN50 (1915-1960) col·loquialment 

conegut com catastrón, hojas 253 y 215-A, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb les denominacions “Camino Real” i “Camino de Arfa a la Seo de Urgel” 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

Tanmateix el trobem a l’Inventari i classificació de la xarxa de camins estructurant de l’Alt 

Urgell, elaborat l’any 2009 pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, como “camí des de la Seu 

d’Urgell a Arfa”. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “camí Ral”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R005. Camí de la carretera N-260 a Arfa 
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És un camí veïnal pavimentat amb una amplada mitjana de 3,50 metres que comunica 

la carretera N-260 amb Arfa i  dona accés a parcel·les veïnals del terme municipal de la Ribera 

d’Urgellet i Monteferrer. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, sense cap 

denominació. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

Tanmateix el trobem a l’Inventari i classificació de la xarxa de camins estructurant de l’Alt 

Urgell, elaborat l’any 2009 pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, como ”camí des de la Ctra.N-

260 a Arfa”. 

El camí apareix representat un tram al Mapa Topogràfic de Catalunya escala 1:5.000 

de l’edició vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí té una part de titularitat pública cadastral. 

RI0R006. Camí del Mas de la Font 

És un camí rural sense pavimentar amb una amplada mitjana de 2,50 metres que 

comunica la serra de Nabiners amb la serra de la Coma i dona accés a diferents parcel·les de  

la zona. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Cami del Mas 

de la Font”. 

RI0R007. Camí del Coll 
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El camí del Coll és un camí rural pavimentat amb una amplada mitjana de 2,50 metres 

que comunica la carretera de Montant de Tost (LV-4001) amb El Coll, a més dona accés al 

Tossal i a la Quadra del Màrtir. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R008. Camí d’Espalagueró a la carretera LV-4001 

És un camí veïnal pavimentat amb una amplada mitjana de 4 metres que comunica la 

carretera de Montant de Tost (LV-4001) amb Espalagueró. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R009. Camí de la Font 
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És un camí rural pavimentat amb una amplada mitjana de 1,50 metres que comunica 

Montant de Tost amb El Coll. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R010. Camí dels Camps 

És un camí veïnal pavimentat amb una amplada mitjana de 3,50 metres que comunica 

la carretera C-14 amb El Pla de Sant Tirs. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “Cº de los campos”. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí dels 

Camps”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R011. Camí de les Forquetes 
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El camí de les Forquetes és un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que 

comunica la carretera N-260 amb Adrall. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de les 

Forquetes”. 

El camí presenta una part de titularitat cadastral pública. 

RI0T012. Camí d’Arfa a les Mines 

El camí d’Arfa a les Mines és el camí tradicional, amb una amplada mitjana de 2,50 

metres, que comunica Arfa amb les Mines. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Arfa, hoja 253, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929) amb el nom de “Camino de Arfa a 

las Minas”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Arfa a las minas”.  

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “Cº de las Minas” 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí presenta una part de titularitat cadastral. 

RI0R013. Camí d´Hortó 
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El camí d´Hortó és un camí rural sense pavimentar amb una amplada mitjana de 2,50 

metres que comunica la carretera N-260 amb la necròpolis d´Hortó. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)amb el nom de “Camí d´Hortó”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral.  

RI0T014. Camí a la Bastida 

 És el camí tradicional que comunicava la carretera C-14 amb la Bastida d’Hortons, 

tenint la seva fi al camí vell del Pla de Sant Tirs a Tost. Es tracta d’un camí antic que es troba 

desaparegut actualment. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Tost, hoja 

253 C.8, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el 

nom de “Camino de la Bastida”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) 

col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb el nom de “Camino la bastida” 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

RI0R015. Camí de l´Obaga 

El camí de l´Obaga és un camí rural amb una amplada de  4 metres que passa per la 

serra del Pla. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de 

l´Obaga”. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 
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RI0R016. Camí de Folguera 

El camí de Folguera és un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té 

el seu inici i final a la carretera N-260 i passa pel bosc comunal de la Parròquia d’Hortó. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)amb el nom de “Camí de 

Folguera”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí presenta part de titularitat pública. 

RI0R017. Camí del cementeri de la Parròquia d’Hortó 

El camí del cementiri de la Parròquia d’Hortó és un camí rural amb una amplada 

mitjana de 3 metres que dona accés al cementiri, a les parcel·les i comunica la carretera N-260 

amb la Parròquia d´Hortó. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral.   

RI0R018. Camí de Gramós 

El camí de Gramós és un camí rural amb una amplada mitjana de 4 metres que 

comunica Gramós amb el municipi de Montferrer i Castellbò. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de 

Gramós”. 

RI0T019. Camí ral I 

Es un camí amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici i final a la 

carretera C-14, dona accés a diferents parcel·les. Es tracta de l’antic camí veïnal o ral que 

comunicava El Pla de Sant Tirs amb els Hostalest de Tost. 

El camí està documentat cartogràficament al Mapa de Cataluña. Dibujado y 

litografiado en el depósito de la guerra de l’any 1873. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral.   

RIR020. Camí de la Serra 

El camí de la Serra és un camí rural amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu 

inici al Pla de Sant Tirs passa per la serra del Pla. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

“Cº de las umbrias”. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de la 

Serra”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral.   

RI0T021. Camí de Mas d’en Planes 

El camí de Mas d’en Planes és un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres 

que té el seu inici al Pla de Sant Tirs i passa per la serra d´Arfa fins el Mas d´en Planes. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Pla de Sant Tirs i Tost, escala 

1:25.000, amb el nom de “Camino de la Mina”, es tracte de treballs previs a l’elaboració de la 

primera edició del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. El trobem novament a les Minutas 

MTN50  (1915-1960), col·loquialment conegut com catastrón.  

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

americans de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i queno 

se li dona cap denominació. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí del Solà”. 

El camí presenta trams amb titularitat cadastral pública. 
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RI0R022. Camí de l’explanada del funicular 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici al camí 

del Solà i passa pel bosc comunal d’Arfa donant accés al riu d’Arfa. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de les 

Mines”. 

El camí presenta un petit tram de titularitat pública cadastral. 

RI0R023. Camí d’Arfa als boscos del Riu 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici a Arfa i passa 

pel bosc de Boscos del Riu. Part del seu traçat coincideix amb el camí tradicional d’Arfa a La 

Freita. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral.  

RI0R024. Camí cap a la Serra 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici al camí 

clot de la Serra i el seu final al camí Clos. 

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

de 1956-57.  

El camí presenta titularitat pública cadastral.  

RI0R025. Camí del riu del Pla 
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El camí del Riu del Pla és un camí rural amb una amplada mitjana de 4 metres que té el 

seu inici al camí del Solà, passa pel riu del Pla i finalitza al camí de l´Obaga. 

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

americans de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí no està cadastrat. 

RI0R026. Camí d´Arfa 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici al camí 

cap a la Serra i finalitza al camí de la Seu d’Urgell. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Arfa, hoja 253, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Torá a la Seu d´Urgell”. 

El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com 

catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom “Camino 

de Tost a la Seo de Urgell”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de la Seu”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R027. Camí de la Seu d'Urgell 
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És un camí rural amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu origen al camí 

d’Arfa i dona accés a vàries parcel·les de la zona. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Tost, hoja 

253 C.7, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino 

de Torá a la Seo de Urgel”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) 

col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb el nom de “Camino de Torá a la Seo de Urgell”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de la Seu”. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral i una altra que no està al 

cadastre.  

RI0R028. Camí de cal Franc 

El camí de cal Franc és un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té 

el seu inici al camí del Solà i finalitza al camí de la Seu d’Urgell. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de Cal 

Franc”. 
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El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0T029. Camí de la Coma de Nabiners a La Freita 

El camí de la Coma de Nabiners a  La Freita és l’antic camí veïnal que comunica la Coma 

de Nabiners amb La Freita, amb una amplada mitjana de 2,50 metres, tot i que una petita part 

del seu traçat és intransitable. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Arfa, hoja 253, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Camino de Coma a 

Freita”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com 

catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom “Camino 

de Coma a Freita”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R030. Camí de la creu de La Freita al Mas d’en Planes 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici a La Freita i 

finalitza al camí de cal Franc. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de La 

Freita”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 
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RI0T031. Camí de Colldarnat a Torà 

És un camí rural, amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici a Torà de 

Tost i marxa cap a Colldarnat, és el punt on s’inicien altres camins. L’antic camí ha quedat 

enterrat per aquest. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Coll d´Arnat a Torá”. 

El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com 

catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Coll d´Arnat a Torá”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “Cº de Tora”. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de Coll 

d´Arnat”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0T032. Camí de Montant a Tost 

És un camí antic de ferradura amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici 

a Montan de Tost i finalitza al camí de Colldarnat. Part del seu traçat es troba desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Montant de Tost”. El 

trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, 



 
 
 

 
    Pàgina 30 de 66 INGNOVA PROYECTOS 

Manuel Cañas Mayordomo 
C/ Tomás de Aquino, 14 (Local) 
14.004 - Córdoba  
Telf: 957 08 92 33 / 655 359 899 

 

hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de Tost 

a Montant”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0T033. Camí vell de Montant 

És l’antic camí de ferradura veïnal que comunicava la carretera C-14 amb el poble de 

Montant. Es tracta d’un camí antic que es troba desaparegut actualment, i una part creua amb 

la carretera LV-4001. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Tost, hoja 

253 C.8, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino 

de Montant”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Montant”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral (trams que coincideixen amb 

el traçat de la carretera LV-4001). 

RI0T034. Camí de Montant a Colldarnat 

És un camí antic de ferradura amb una amplada mitjana de 1,5 metres que té el seu 

inici a Montant de Tost i finalitza al coll d´Arnat, aquí ja enllaça amb altres camins.  

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.8, escala 1:25.000, 
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Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Montant a Coll 

d´Arnat”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Montant a Coll d´Arnat”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “Cº de coll d’arnat”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0T035. Camí vell de Castellar de Tost a Colldarnat 

És l’antic camí de ferradura que comunicava la carretera C-14 amb Colldarnat, passant 

per Castellar de Tost. Es tracta d’un camí antic que es troba desaparegut majoritàriament, i 

part del seu traçat passa pel camí rural de Castellar de Tost a Colldarnat. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.8, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Castellá de Tost a Coll 

d´Arnat”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Castellá de Tost a Coll d´Arnat”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “Co de Castella”. 

La titularitat cadastral del camí al mapa parcel·lari vigent és pública. 

Aquest camí constitueix el límit entre els polígons 13 – 14 i 12 -14. En aquest sentit, cal 

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

la ejecución del catastro topográfico parcelario”, de l’any 1942, que establien que: 
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 “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”. 

Així mateix, cal assenyalar que el terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en 

el llenguatge administratiu:  

RD de 7 de abril de 1848: “Art.1º Los caminos públicos que no están comprendidos en 

las clases de carreteras nacionales o provinciales se denominaran en lo sucesivo caminos 

vecinales...”  

CC. Art. 344: “Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos 

provinciales y los vecinales...”  

i també en la terminologia popular:  

Diccionari català-valencià-Balear “Camí veïnal: el camí que va de poble a poble, o del 

poble al camí real o a la carretera.”  

RI0T036. Camí vell del Pla de Sant Tirs a Tost 

És l’antic camí de ferradura veïnal que comunicava els nuclis de població del Pla de Sant 

Tirs i Tost, passant per la Bastida d’Hortons. Es tracta d’un camí antic que es troba desaparegut 

parcialment. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Pla de Sant Tirs i Tost, hojas 253 i 253 

C.8 respectivament, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional 

(1929), “Camino Pla de Sant Tirs a Tost” i “Camino Pla de Sant Tirs”. El trobem novament a les 

Minutas MTN50 (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de Tost a Pla de Sant Tirs”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, en el tramo 

de Pla de Sant Tirs no se li dona cap denominació, però a la part de Tost se li dona la 

denominació de  “Cº de Pla de San Tirs a Tots”. 

El camí presenta vàries parts amb titularitat pública cadastral.  

Aquest camí constitueix el límit entre els polígons 13 - 14 y 12 - 14. En aquest sentit, 

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

para la ejecución del catastro topográfico parcelario”, 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, sendes, caminos de servidumbre que puedan 

perderse y, en general, de cuanto no presente garantía de inmutabilidad”.  

Així mateix, cal assenyalar que el terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en 

el llenguatge administratiu:  

RD de 7 de abril de 1848: “Art.1º Los caminos públicos que no están comprendidos en 

las clases de carreteras nacionales o provinciales se denominaran en lo sucesivo caminos 

vecinales...”  

CC. Art. 344: “Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos 

provinciales y los vecinales...”  

i també en la terminologia popular:  

Diccionari català-valencià-Balear “Camí veïnal: el camí que va de poble a poble, o del 

poble al camí real o a la carretera.”  

RI0T037. Camí de Torà al coll de Serreïnes 

És un sender antic amb una amplada mitjana de 0,50 metres que s’inicia a Torà de Tost 

fins el coll de Serreïnes, aquí deixa el terme municipal i entra al municipi de la Vansa i Fórnols.  

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 
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Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Torá a Bañeras”. El 

trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, 

hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de Torá 

a Bañeras” 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació. 

El camí presenta un tram petit cadastrat i la resta no està cadastrat. 

RI0T038. Camí de Banyeres a Sauvanyà 

És un camí antic de ferradura veïnal que comunicava els nuclis de població de Banyeres 

amb Sauvanyà. S’inicia al camí de Sauvanyà a Adraén fins el coll de Serreïnes, aquí enllaça amb 

altres camins, deixant enrere el terme municipal de Ribera d’Urgellet entrant ja al terme de la 

Vansa i Fórnols. El camí es troba desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Bañeras a Sabaña”. El 

trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, 

hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de 

Bañeras a Sabaña”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació. 

El camí presenta un tram amb titularitat cadastral pública. 

RI0T039. Camí del coll de Serreïnes a Banyeres 
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És un sender antic que comunicava el coll de Serreïnes amb la collada del Jep, on deixa 

enrere el terme municipal de Ribera d’Urgellet, entra en el terme de la Vansa i Fórnols direcció 

Banyeres. El camí es troba parcialment desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Bañeras”. El trobem 

novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, hoja 

253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de Torá a 

Bañeras”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

RI0T040. Camí de Sauvanyà a Adraén 

És l’antic camí veïnal que comunicava els nuclis de població de Sauvanyà i Adrén. El 

camí s’inicia al poble de Sauvanà fins el coll de Creus, deixa enrere el terme municipal de 

Ribera d’Urgellet, entra en el terme de la Vansa i Fórnols direcció Adraén. Actualment es troba 

desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino Sabaña a Adrahent”. El 

trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, 

hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino Sabaña 

a Adrahent”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “Cº de Adraient”. 

RI0T041. Camí de Torà a la Seu d´Urgell 

És l’antic camí veïnal que comunicava els nuclis de població Torà de Tost i la Seu 

d´Urgell. El camí es troba majoritàriament desaparegut. 
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Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Seo de Urgel a Torá”. 

El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com 

catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Torá”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “Cº de Tora” 

El camí presenta titularitat cadastral pública, està dibuixat majoritàriament com a límit 

de parcel·la i presenta un tram sense catastrar. 

La titularitat cadastral del camí al mapa parcel·lari vigent és pública. 

Aquest camí constitueix el límit entre els polígons 10 i 12. En aquest sentit, cal 

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

la ejecución del catastro topográfico parcelario”, 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, sendes, caminos de servidumbre que puedan 

perderse y, en general, de cuanto no presente garantía de inmutabilidad”.  

Així mateix, cal assenyalar que el terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en 

el llenguatge administratiu:  

RD de 7 de abril de 1848: “Art.1º Los caminos públicos que no están comprendidos en 

las clases de carreteras nacionales o provinciales se denominaran en lo sucesivo caminos 

vecinales...”  

CC. Art. 344: “Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos 

provinciales y los vecinales...”  
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i també en la terminologia popular:  

Diccionari català-valencià-Balear “Camí veïnal: el camí que va de poble a poble, o del 

poble al camí real o a la carretera.”  

RI0T042. Camí de Sauvanyà a la Seu d´Urgell 

És un camí antic veïnal que comunicava els nuclis de població de Sauvanyà i la Seu 

d´Urgell. Es tracta d’un camí antic que es troba parcialment desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Sabañá a Seu 

d´Urgell”. El trobem novament a les Minutas MTN50 (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Arfa a Sabañá”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0T043. Camí de Tost a Sauvanyà 

És un camí veïnal que comunicava els nuclis de població de Sauvanyà i Tost. Es tracta 

d’un camí antic que es troba majoritàriament desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Tost, hoja 

253 C.7, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino 

de Tost a Sabañá”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment 

conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el 

nom de “Camino de Tost a Sabañá”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0T044. Camí vell de Tost a Torà de Tost 

És l’antic camí veïnal que comunicava els nuclis de població Tost i Torà de Tost. El camí 

es troba desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.5, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), “Camino de Tost a Tora”. El trobem 

novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, hoja 

253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de Tost a 

Torá”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

RI0R046. Camí d’accés a Nabiners 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí cap a 

la Serra i el seu final al poble en ruïnes de Nabiners. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0T047. Camí vell d’accés a Nabiners 

És un camí antic de ferradura amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici 

al camí cap a la Serra i el seu final a la població en ruïnes de Nabiners. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Arfa, hoja 

253, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom 

“Camino de Torá a Navines”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) 

col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb el nom de “Camino de Torá a Navines”. 
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El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0T048. Camí vell Torà de Tost a Sauvanyà 

El camí vell de Torà a Sauvanyà és un camí antic veïnal amb una amplada mitjana de 2 

metres que comunica Torà de Tost amb Sauvanyà. El camí ha estat sepultat per l’actual camí 

rural, excepte el tram final que va des del camp del Conill a Sauvanyà. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí en Mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Camino de Torá a 

Sabañá”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Torá a Sabañá”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

“Cº de Adraient”. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Carretera dels 

Hostalets de Tost a Sauvanyá”. 

La titularitat cadastral del camí al mapa parcel·lari vigent és pública. 

Aquest camí constitueix el límit entre els polígons 10 y 11. En aquest sentit, cal 

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

la ejecución del catastro topográfico parcelario”, de l’any 1942, que establien que:  



 
 
 

 
    Pàgina 40 de 66 INGNOVA PROYECTOS 

Manuel Cañas Mayordomo 
C/ Tomás de Aquino, 14 (Local) 
14.004 - Córdoba  
Telf: 957 08 92 33 / 655 359 899 

 

“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, sendes, caminos de servidumbre que puedan 

perderse y, en general, de cuanto no presente garantía de inmutabilidad”.  

Així mateix, cal assenyalar que el terme “camí veïnal” és sinònim de “camí públic” en 

el llenguatge administratiu:  

RD de 7 de abril de 1848: “Art.1º Los caminos públicos que no están comprendidos en 

las clases de carreteras nacionales o provinciales se denominaran en lo sucesivo caminos 

vecinales...”  

CC. Art. 344: “Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos 

provinciales y los vecinales...”  

i també en la terminologia popular:  

Diccionari català-valencià-Balear “Camí veïnal: el camí que va de poble a poble, o del 

poble al camí real o a la carretera.” 

RI0R050. Camí de la borda del Tuca 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici a la 

carretera N-260 i passa per la serra de Gramós. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camino de la 

Borda del Tuca”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R051. Camí de Codinet II 
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És un camí rural que té el seu inici al camí vell de Tost i finalitza al camí de Codinet II. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta un tram de titularitat cadastral pública. 

RI0R052. Camí del serrat de Codinet 

És un camí amb una amplada mitjana de 2 metres que comunica El Pla de Sant Tirs amb 

Codinet. Comparteix el seu traçat en alguns trams amb el camí vell del Pla de Sant Tirs a Tost. 

L’existència i el traçat estan documentats fotogràficament, a la part dels camps, pels 

vols americans de 1946-47 y 1956-57.  

Apareix dibuixat (al tram dels horts del Pla de Sant Tirs) al cadastre fotogràfic de rústica 

dels anys 50 del segle XX, tot i que no se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí vell de 

Tost”. 

El camí presenta trams amb titularitat pública cadastral. 

RI0R053. Camí de la borda del Riu I 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu inici a la carretera 

N-260, arriba fins el límit municipal i continua pel municipi de Montferrer i Castellbò. 

L’existència i el traçat estan documentats fotogràficament pel vol americà de 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 
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El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de la Borda 

de Riu”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R54. Camí de Fontelles 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 3metres que té el seu inici al camí d’Arfa 

i el seu final al camí de la serra de La Freita. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de 

Fontelles”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R055. Camí de la Bassa 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu inici a la Pista de 

Montant i el seu final a la cruïlla entre el camí cap a sant Germé i el camí de Gelavert. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 
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RI0R056. Camí de sant Germé 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí de la 

Creu i el seu final a l’ermita de Sant Germé. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de Sant 

Germé” 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R057. Camí de Castellar de Tost a Colldarnat 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici a Castellar 

de Tost i el seu final al Coll d´Arnat. Alguns trams d’aquest camí coincideixen amb el camí Vell 

de Castellar de Tost a coll d´Arnat. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Tost, hoja 

253 C.5, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el 

nom de “Camino de Castellar de Tost a Coll d´Arnat”. El trobem novament a les Minutas 

MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de Castellar de Tost a Coll d´Arnat”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camino del Coll 

d´Arnat”. 
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El camí presenta trams amb titularitat pública cadastral. 

RI0R058. Camí a la Prada 

Es tracta d’un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al 

camí del Molí i dona accés a parcel·les de la zona. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R059. Camí de la Creu 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici al camí de 

la Bassa i el seu final al camí de sant Germé II. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de la Creu”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R060. Camí de Gelavert 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici al camí de 

la Bassa i el seu final al camí del cap del Solà, i dona accés a les parcel·les de la zona. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R061. Camí del cap del Solà 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu inici al camí dels 

Recs i el seu final al camí cap sant Germé, i dona accés al cortal de Perutxo. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camino Cap del 

Solà”. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R062. Camí dels Recs 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici a la 

carretera LV-4001 i el seu final a una finca privada, és un camí d’ús agrícola. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 
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El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R063. Camí cap a sant Germé II 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 1,50 metres que té el seu inici al camí 

ramader de sant Germé i el seu final a l’ermita de Sant Germé. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta un tram amb titularitat pública cadastral. 

RI0R064. Camí ramader de sant Germé 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí de 

sant Germé i el seu final camí cap a sant Germé II. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R065. Camí de Pujol 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici a 

Espalagueró i el seu final al camí cortal de Damià. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R066. Camí del clot de la Serra 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí de 

Pujol i el seu final al camí de la Serra. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R067. Camí de la Serra II 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí clot 

de la Serra i el seu final al camí de la serra de Montant. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de la 

Serra”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R068. Camí de la Fontaubac I 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí de la 

Serra i el seu ús és agrícola. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de 

Fountaubac”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R069. Camí del clot de les Basses 

El camí del clot de les Bases és un camí rural amb una amplada mitjana de 1,50 metres 

que té el seu inici i el seu final a la carretera LV-4001, l’ús del camí és agrícola. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camino de la 

Serra”. 

El camí presenta un tram de titularitat pública cadastral. 

RI0R070. Camí Clos 

És un camí veïnal que comunica la carretera C-14 amb el poble del Pla de Sant Tirs. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí Clos”. 

El camí presenta un tram de titularitat pública cadastral. 

RI0R071. Camí vell de Pallerols a Gramós 

És un camí de ferradura veïnal que comunicava les poblacions de Gramós.  

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de la Parroquia d’Ortó, hoja 253 C.8, 

escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Cº 

de Gramós a Saulet  y Pallerols”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) 

col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb el nom “Cº de Pallerols a Gramós”. 

RI0R072. Camí de la Fontaubac II 
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És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici al camí de 

la Serra i el seu final al camí de la Serra de Montant, el seu ús és agrícola. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de 

Fontaubac”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R073. Camí del cortal de Damià 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu inici al camí de 

Pujol i el seu final al camí de la Serra de Montant, i dona accés al cortal de Damià. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R074. Camí de la serra de Montan 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici a la 

carretera LV-4001 i el seu final al camí cortal de Damià, i dona accés a diferents parcel·les 

agrícoles de la zona. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de la Serra 

de Montan”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0T075. Camí d’Hostalets a Tost 

És un antic camí veïnal que comunica els nuclis de població de Tost i Els Hostalets de 

Tost, actualment es troba majoritàriament desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.8, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Camino de Tost”. El 

trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, 

hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom “Camino de Tost”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

RI0T076. Camí vell de Nabiners a la Seu d´Urgell 

És l’antic camí veïnal que comunicava els nuclis de població Navines i la Seu d´Urgell. 

Es tracta d’un camí antic on el seu traçat original es troba desaparegut i actualment forma part 

del traçat del camí cap a la Serra. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Arfa, hoja 253, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Camino de Navines a 

la Seu d´Urgell”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment 

conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el 

nom “Camino de Torá a la Seo de Urgel”. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

RI0T077. Camí d’Arfa a La Freita 

És un antic camí veïnal que comunica Arfa amb La Freita. Actualment es tracta d’un 

sender amb una amplada d’1 metre senyalitzat. Existeix una variant del camí desapareguda i 

sense senyalitzar, que s’inicia al camp de Sant Magí i es dirigeix directament a La Freita, sense 

haver de pujar a la creu de La Freita,  

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Arfa, hoja 

253, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom 

“Camino de Arfa a Freita”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) 

col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb el nom “Camino de Arfa a La Freita”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

RI0T078. Camí de Sauvanyà a La Freita 

És un antic camí veïnal de ferradura que comunica els nuclis de població de Sauvanyà i 

La Freita, té una amplada d’1 metre i una part del camí es troba desapareguda. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Arfa, hoja 253 C.5, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Camino de Saobaña 

a Freita”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom 

“Camino de Saobaña a Arfa”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  
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El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0R079. Camí vell de Gramós a la Parròquia d’Hortó 

És un camí veïnal de ferradura que comunicava les poblacions de Gramós i la Parròquia 

d’Hortó, es troba desaparegut.  

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Parroquia de Ortó, hoja 253 C.8, 

escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Cº 

de Gramós a Parroquia de Ortó”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) 

col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb el nom “Cº de Gramós a Parroquia de Ortó”. 

RI0R080. Camí del Molí 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al Pla de Sant 

Tirs i el seu final a la cruïlla amb el camí Ral. El seu ús és agrícola i ramader. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R081. Camí de les Hortes 

El camí de les Hortes és un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el 

seu inici a la cruïlla del camí del Molí i el seu final al riu Segre. L’últim tram es troba 

desaparegut. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0R082. Carretera de la Vansa 

La carretera de la Vansa és un camí rural amb una amplada mitjana de 4 metres que té 

el seu inici a Montant de Tost i comunica amb el terme municipal de La Vansa i Fórnols. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

de “ca. de la vansa”. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).  

Tanmateix el trobem a l’Inventari i classificació de la xarxa de camins estructurant de l’Alt 

Urgell, elaborat l’any 2009 pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, como “Camino Montant de 

Tost al Camí de la Seu a Tuixen per Sorribes”. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Carretera de 

Montant de Tost”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R083. Camí de la borda del Riu II  

El camí de la borda del Riu II és un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres 

que té el seu inici a la carretera N-260 i dona accés al riu. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R084. Camí de la serra de Gramós 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu inici a la carretera 

N-260 i el seu final a un camí particular. Aquest camí dona accés a la serra de Gramós. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R085. Camí de la Folguera II 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí de 

Folguera I i el seu final a la necròpolis d´Hortó. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta un tram de titularitat pública cadastral. 

RI0T086. Camí de Segre a la Parròquia d´Hortó 

És un camí tradicional amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici a la 

carretera nacional N-260 continua paral·lel al riu Segre fins els Emprius, aquí deixa enrere el 

municipi de Ribera d’Urgellet i continua cap a Les Valls d’Aguilar. El camí té ús agrícola i 

ramader. 
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Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Parroquia 

de Ortó, hoja 253, escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), 

amb el nom de “Cº de Noves de Segres a Parroquia de Ortó”. El trobem novament a les Minutas 

MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Camino de Noves de Segres a Parroquia Ortó”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). A 

més, el camí consta com a via pecuària a l’Estadística de las vías pecuarias de la provincia de 

Lérida, de Eusebio Martí (1916) i d’acord amb aquesta font apareix a l’ Inventari de camins 

ramaders de l’Alt Pirineu i Aran (2010).  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb els noms de “Camí del Molí” 

i “la Carrerada”. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0R087. Camí d´Estaó 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 3,50 metres que té el seu inici a la 

carretera de la Coma i el seu final al terme municipal de la Seu d´Urgell. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Arfa, hoja 253, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom de “Camino de Arfa a 

la Seo de Urgel”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment 

conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, sense 

denominació. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí d´Estao”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R088. Camí del Rec 

El camí del Rec és un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu 

inici al camí del Mas de la Font i el seu final a la carretera de la Coma. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí del Rec”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R089. Carretera de la Coma 

La carretera de La Coma és un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que 

té el seu inici al camí d´Estaó i el seu final al camí del Rec. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Carretera de La 

Coma”. 
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El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R090. Camí de Vidella 

Es tracta d’un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al 

camí clot de la Serra i el seu final al camí de sant Germé. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R091. Camí de Gramós al pla de la Serra 

És un camí rural parcialment desaparegut amb una amplada mitjana de 3,50 metres 

que té el seu inici a Gramós i el seu final al camí de la serra de Gramós. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R092. Camí del cortalet del Rei 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 1,50 metres que té el seu inici al camí de 

Folguera i el seu final al terme municipal de Montferrer i Castellbò. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R093. Camí de Folguera a les Deveses 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí de 

cortalet del Rei i el seu final al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Dona accés al bosc 

comunal de la Parròquia d’Hortó. 

El camí apareix dins de la capa bosc públic de Forests públiques 2D a escala 1:10.000 

v1.1 de la Generalitat de Catalunya elaborat l’any 2013. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R094. Camí del Solà 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici a Adrall i 

el seu final darrera de l’aeroport de la Seu d´Urgell. És un camí d’accés a diferents parcel·les 

de la zona. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX, tot i que no 

se li dona cap denominació.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí del Solà”. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0R095. Camí dels Masos 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici i final a la 

carretera de Tost, i dona accés al nucli de població de la Bastida d’Hortons. 
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El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí dels 

Masos”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

RI0T096. Camí vell de Gramós a Noves 

És un antic camí de ferradura veïnal amb una amplada mitjana de 2 metres que té el 

seu inici a Gramós, baixa pel solà de Gramós fins la borda de l’Obac, aquí abandona el municipi 

de Ribera d’Urgellet i continua fins Noves de Segre . Actualment es troba majoritàriament 

desaparegut. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Parroquia de Ortó, hoja 253, escala 

1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom de “Camino 

a Noves”. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí a les planimetrías de Pla de Sant 

Tirs, escala 1:25.000, amb el nom de “Camino a Noves”, es tracta de treballs previs a 

l’elaboració de la primera edició del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. El trobem 

novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut com catastrón, hoja 

253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de “Cº a Noves de 

Segre”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R097. Camí del cementiri del Pla de Sant Tirs 

El camí del cementiri del Pla de Sant Tirs és un camí rural amb una amplada mitjana de 

2 metres que té el seu inici al Pla de Sant Tirs, continua fins el cementiri i finalitza a la cruïlla 

amb el camí de Mas d’en Planes. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57. 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0T098. Camí ral II 

És l’antic camí veïnal amb una amplada mitjana de 2 metres, comunicava les poblacions 

de Pla de Sant Tirs i Adrall. Té el seu inici a la carretera C-14 i passa de forma paral·lela a 

aquesta carretera fins la subestació elèctrica d´Adrall. 

El camí està documentat cartogràficament al Mapa de Cataluña. Dibujado y 

litografiado en el depósito de la guerra, de l’any 1873. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R099. Camí a la subestació elèctrica d´Adrall 

El camí a la subestació elèctrica d´Adrall és un camí rural amb una amplada mitjana de 

3 metres que té el seu inici a la carretera C-14 i dona accés a la subestació elèctrica d´Adrall. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 
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RI0R100. Camí del cementiri d´Adrall 

És un camí rural pavimentat amb una amplada mitjana de 3,50 metres que té el seu 

inici a Adrall i el seu final a la carretera N-260, dona accés al cementiri d’Adrall. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R101. Camí de la Colomina I 

És un camí rural pavimentat amb una amplada mitjana de 5 metres que té el seu inici i 

final a Arfa, i dona accés a les parcel·les agrícoles de la zona. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R102. Camí de la Colomina II 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici a Arfa i el seu 

final al bosc del camí ral.  

El caminí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de 

l’edició vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), sense denominació. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0R103. Camí de cal Giró I 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2,50 metres que té el seu inici al camí de 

Torà de Tost a Sauvanyà i el seu final al terme municipal de La Vansa i Fornols. 
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L’existència i el traçat del camí estan documentats fotogràficament pels vols americans 

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de Cal 

Giró”. 

El camí presenta una part de titularitat pública cadastral. 

RI0R104. Camí de cal Giró II 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 1,50 metres que té el seu inici al camí de 

cal Giró I i el seu final a cal Giró. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Cami de Cal 

Giró”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral. 

RI0R105. Sender del bosc del camí ral 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que té el seu inici al camí d’Arfa 

i el seu final al camí de la serra de La Freita. El camí passa pel bosc del camí ral. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  
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El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Camí de Cal 

Giró”. 

RI0R106. Camí de la serra de La Freita 

 És un sender amb una amplada mitjana de 3 metres que té el seu inici al camí del Rec 

i el seu final a la cruïlla del camí de La Freita i del camí d’Arfa a La Freita. El camí dona accés a 

la serra de la Coma. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

RI0R107. Camí de Torà de Tost a Sauvanyà 

És un camí rural amb una amplada mitjana de 2 metres que comunica Torà de Tost 

amb Sauvanyà. El camí ha enterrat l’antic camí veïnal de ferradura. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí en Mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Tost, hoja 253 C.7, escala 1:25.000, 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Camino de Torá a 

Sabañá”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom de 

“Camino de Torá a Sabañá”. 

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

de 1946-47 i 1956-57.  

Apareix dibuixat al cadastre fotogràfic de rústica dels anys 50 del segle XX amb el nom 

“Cº de Adraient”. 

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 
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El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb el nom de “Carretera dels 

Hostalets de Tost a Sauvanyà”. 

El camí presenta titularitat pública cadastral.  

RI0T108. Camí de la Bada 

És un antic sender que comunica Espalagueró amb el camí de la Bassa.  

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

de 1946-47 i 1956-57.  

El camí està inclòs a l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de l’Alt Urgell. 

Any 2003. Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral.  

RI0T109. Camí vell de Pallerols la Parròquia d’Hortó 

És un camí veïnal de ferradura que comunicava les poblacions de la Parròquia d’Hortó 

i Pallerols. 

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Parroquia de Ortó, hoja 253 C.8, 

escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Co 

de Pallerols a Parroquia de Ortó”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) 

col·loquialment conegut com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional, amb el nom “Co de Pallerols a Parroquia de Ortó”.  

RI0T110. Camí de camp de la Casa 

És el camí que dona accés al dipòsit d’aigua i, a partir d’aquí, continua com sender fins 

la cruïlla amb el camí de Montant a Tost. 
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El camí apareix representat al Mapa Topogràfic de Catalunya, escala 1:5.000 de l’edició 

vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sense denominació. 

El camí presenta titularitat pública cadastral.  

RI0T111. Camí de la Parròquia d’Hortó a Vilamitjana 

És un camí veïnal de ferradura que comunicava les poblacions de la Parròquia d’Hortó 

i Pallerols, es troba desaparegut.  

Trobem la primera representació cartogràfica del camí al mapa Militar Itinerario de 

España de 1916. Apareix novament a les planimetrías de Parroquia de Ortó, hoja 253 C.8, 

escala 1:25.000, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (1929), amb el nom “Co a 

Vilamitjana”. El trobem novament a les Minutas MTN50  (1915-1960) col·loquialment conegut 

com catastrón, hoja 253, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, amb el nom “Co 

a Vilamitjana”.  

RI0T112. Camí de les Ensoles 

És un camí rural pavimentat que comunica a la seva entrada i sortida amb la carretera 

C-14, es tracta d’un tram que pertanyia a aquesta carretera fins la modificació del seu traçat. 

El camí presenta titularitat pública cadastral 

RI0T113. Camí del Riu 

És un camí rural d’ús agrícola que comença al camí de les Ensoles, continua paral·lel al 

riu del Pla fins arribar als camps de l’Ensola. 

El camí presenta titularitat pública cadastral 

RI0T114. Enllaç del camí cortal del Damià 

És un sender tradicional que comunica el camí cortal del Damià en dos punts. 

El camí presenta un tram amb titularitat pública cadastral. 

 


