
EMD Baiasca
Pallars Sobirà

ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE BAIASCA

Nº 04/2013

(esborrany)

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.   

DATA: 31 d'agost de 2013.

HORA INICI: 11:00 h.

HORA FINALITZACIÓ:  12:50 h. 

CARÀCTER: Extraordinària URGENT.

MEMBRES ASSISTENTS: 
Jordi Fillet Carrera, President.
Carles Jansat Carrera, Vocal.
Ester Sanchez Gomez, Vocal.

MEMBRES ABSENTS:
Cap.

SECRETÀRIA – INTERVENTORA:
Núria Agulló Salvà.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'accés a les pistes forestals de 
     les Entitats Municipals Descentralitzades d'Arestiu i Baiasca.
2.- Aprovació de l'adjudicació de l'aprofitament cinegètic de l'APC L-10.643.
3.- Aprovació de factures.

Desenvolupament de la sessió:

La Sra. Secretària comprova que existeix el quòrum necessari per la celebració de 
la sessió de la Junta de veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

El Sr. President pren la paraula i tot saludant als membres presents, a la Sala de 
Sessions  de  l'Entitat,  dóna  inici  a  la  Junta  de  veïns  de  l’Entitat  Municipal 
Descentralitzada. 
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PRIMER.-  APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ORDENANÇA  REGULADORA  DE 
L'ACCÉS  A  LES  PISTES  FORESTALS  DE  LES  ENTITATS  MUNICIPALS 
DESCENTRALITZADES D'ARESTUI I BAIASCA.

Vista la necessitat de regular l'accés a les pistes forestals rodades de les que som 
titulars,  juntament  amb l'Entitat  Municipal  Descentralitzada d'Arestui,  per tal  de 
garantir-ne i promoure'n l'ús públic, de forma compatible amb la conservació i la 
millora del patrimoni natural, d'acord amb la legislació vigent.

Vist l'informe favorable, amb condicions, sobre la proposta d'ordenança del Parc 
Natural de l'Alt Pirineu, de data 16 d'octubre de 2012.

Vist el text de l'Ordenança reguladora de l'accés a les pistes forestals de les EMDs 
d'Arestui i Baiasca, redactat juntament amb l'EMD d'Arestui, següent:

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACCÉS A LES PISTES FORESTALS DE LES 
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES D’ARESTUI I DE BAIASCA

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1

La present ordenança municipal té per objecte la regulació de l’accés a les pistes  
forestals  rodades  de  les  quals  en  són  titulars  les  Entitats  Municipals  
Descentralitzades (EMDs) d’Arestui i Baiasca (del terme municipal de Llavorsí), a fi i  
efecte de garantir-ne i promoure’n l’ús públic, la conservació i la millora, d’acord  
amb el que preveu l’art. 140 de la Constitució Espanyola, l’art. 237 en relació amb  
els articles 66.3, 175, 201 i 225 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual  
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya,  i  la  
legislació concordant.

Article 2

Son pistes forestals de les EMDs d’Arestui i de Baiasca, totes les de la xarxa viària  
forestal d’aquestes EMDs, amb amplada suficient per a la circulació d’automòbils  
que, partint de la cruïlla de la carretera asfaltada d’accés al nucli de Baiasca, donen  
accés als boscos de la propietat d’aquestes dues EMDs.

Totes aquestes pistes, a l’igual que els boscos a que donen accés, estiguin o no  
catalogats al Catàleg de Boscos d’Utilitat Pública (CUP) o no, són béns comunals  
d’aquestes corporacions locals, i per tant, en la seva qualitat de béns demanials  
són inalienables, imprescriptibles i inembargables, i estan exempts de tributació.

Article 3

Als efectes d’aquesta ordenança queden excloses de la condició de pistes forestals:

1)  Les carreteres asfaltades d’accés a les poblacions d’Arestui i de Baiasca.
2) Els camins construïts  pels particulars a l’interior  de les seves finques com a  
elements auxiliars o complementaris de les seves activitats específiques.
3) Les servituds de pas privades.

Article 4
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S’estableixen les següents categories de pistes forestals:

a) Les de la xarxa viària forestal primària que entronca els accessos principals als  
boscos d’aquestes EMDs. Tenen aquesta condició els següents camins:

- La pista  forestal  des de la  carretera pavimentada d’accés al  nucli  de Baiasca  
(Serrat de la Mata) fins a la Serra de Campmaior (Coll del Rat).

- La pista forestal corresponent al vial d’accés a l’àrea d’esbarjo i ermita de Sant  
Jaume d’Arestui.

b) Les de la xarxa viària forestal secundària: comprèn les altres pistes forestals  
rodades en que es ramifiquen les de la xarxa primària per donar accés a diferents  
partides dels boscos d’ambdues EMDs. Totes les pistes forestals rodades que no  
estiguin  expressament  declarades  com  a  integrants  de  la  xarxa  primària,  
s’entendran incloses en la xarxa secundària.

Les EMD d’Arestui i Baiasca no seran responsables de cap accident ni danys que es  
produeixin en les pistes forestals de la seva propietat, siguin de la xarxa primària o  
secundària. L’usuari circularà per aquestes pistes sota la seva total responsabilitat. 

CAPÍTOL II
Règim I limitacions d’ús 

Article 5

La regulació de l’ús de totes les pistes forestals de les EMDs d’Arestui i  
Baiasca,  a  més  de  a  las  disposicions  d’aquesta  Ordenança,  al  tenir  la  
condició  d'accessos  al  medi  natural,  està  subjecte  a  les  disposicions  
vigents  de  la  Llei  9/1995,  de  27  de  juliol,  de  regulació  de  l’accés  
motoritzat al medi natural i a les del Decret 166/1998, de 8 de juliol, que 
desenvolupa aquesta Llei a nivell reglamentari.

Article 6

Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada per totes les pistes que  
integren tant la xarxa viària forestal primària, excepte el dia 1 de maig, amb motiu  
de l'Aplec de Sant Jaume, com la xarxa viària forestal secundària, en aquest cas,  
sense  excepció de cap dia de l’any.

Tampoc és d’aplicació aquesta prohibició general a les següents persones:
 
- als propietaris, copropietaris, usufructuaris o arrendataris pel que fa a l’accés a  
llurs finques privades que tinguin accés mitjançant aquestes pistes. 

- als veïns que tinguin la condició de beneficiaris dels béns comunals d’aquests dos  
pobles  d’acord  amb  les  ordenances  especials  reguladores  dels  aprofitaments  
comunals vigents.
 
- als propietaris, copropietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges dels pobles  
d’Arestui o de Baiasca i a les persones que els acompanyin en un mateix vehicle.

- a les persones que per la seva professió o condició desenvolupin activitats i usos  
de  vigilància,  inspecció  i  seguretat,  agrícoles,  ramaders,  cinegètics  o  forestals  
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legalment autoritzats en els espais afectats o prestin serveis de naturalesa pública i  
activitats de recerca autoritzades pel Parc Natural de l'Alt Pirineu.
 
I, només pel que fa a l’accés motoritzat a la les pistes de la xarxa forestal primària  
també s’exceptua de la prohibició:

- als veïns del poble de Llavorsí que tinguin la condició de beneficiàries dels seus  
aprofitaments  comunals  segons  l’Ordenança  especial  per  l’aprofitament  de  les  
forests comunals del comú de veïns del poble de Llavorsí i altres drets comunals,  
publicada al BOP núm. 77 de 22-06-2004. 

- als serveis de transport públic que disposin de la corresponent llicència municipal  
(taxis i serveis públics exclusivament del municipi de Llavorsí). 

Article 7

Les EMDs d’Arestui i Baiasca emetran un únic certificat unipersonal que haurà de  
posar-se de forma visible dins del vehicle a tota aquella  persona que compleixi  
algun dels criteris anteriors i els acrediti amb tota la documentació pertinent, i ho  
sol·liciti expressament a les EMD d’Arestui i Baiasca, excepte els serveis públics que 
ja estiguin identificats per l'uniforme o el vehicle.

Les EMDs, o el Parc Natural de l’Alt Pirineu  per  delegació i acceptació expressa, 
senyalitzaran aquestes restriccions d’accés motoritzat en les pistes de les xarxes  
viàries forestals primària i secundària. En els casos que es cregui necessari, a més  
a  més  de  la  senyalització,  també  es  col·locaran  les  corresponents  tanques  
basculants per impedir el pas dels vehicles no autoritzats.

Article 8

Aquestes  pistes  que  integren  les  xarxes  forestals  viàries  primària  i  secundària  
poden ser sotmesos a regulacions temporals de prohibició de pas motoritzat als  
usos autoritzables, per motius de presència de neu o gel, per impediment temporal  
del pas físic  del camí, per realització d’obres de millora del camí, per afectar a  
àrees sensibles  de la  fauna amenaçada o per  motius  de sobre-freqüentació  de  
vehicles a l’entorn natural. Aquestes regulacions temporals s’acordaran de forma  
expressa a través de les Juntes Veïnals de les EMDs a que correspongui la titularitat  
del camí, de mutu acord amb l’òrgan gestor del Parc Natural de l’Alt Pirineu, pel  
que fa a les vies que afectin l'àmbit delimitat dins del PNAP.

Article 9

Les EMDs es reserven el dret de, mitjançant acord de les seves Juntes Veïnals,  
senyalitzar adientment el tancament parcial o total dels camins que integren les  
seves xarxes viàries forestals, sotmeses a regulacions temporals de prohibició de la  
circulació motoritzada exposades en l’article 8, complint sempre amb la legislació  
en la matèria.

Les EMDs s’eximeixen de tota responsabilitat per l’incompliment de les regulacions  
de prohibició de pas esmentades.

CAPÍTOL III
Modificació de la xarxa viària forestal

Article 10
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Correspon  a les Juntes Veïnals de les EMDs l’adopció de qualsevol decisió sobre  
desafectació total o parcial a l’ús públic de les pistes forestals, sobre variació del  
seu traçat o la creació de noves.

La desafectació de les pistes forestals del domini públic o comunal  de les EMDs 
només es pot fer efectiva pel procediment específic que estableix la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.

CAPÍTOL IV
Infraccions i regim de sancions

Article 11

Les infraccions referides a la circulació motoritzada de vehicles en l’accés al medi  
natural venen tipificades per la Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al  
medi  natural  i  aquesta  ordenança es remet  al  corresponent  règim de sancions  
contemplats per aquesta Llei i pel seu reglament 

Article 12

Tal i com estableix l’art. 41 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de  
l’accés  motoritzat  al  medi  natural,  els  membres  del  cos  d’agents  rurals  i,  en  
general, tots els agents de l’autoritat, en l’exercici de les seves funcions, aplicaran  
una especial vigilància per garantir el compliment d’aquesta ordenança.

Diligència d’aprovació

Aquesta Ordenança local, que consta de 12 articles, va ser aprovada inicialment en 
sessió de les Juntes Veïnals de les Entitats Municipals Descentralitzades d’Arestui  
de  data 29 d'agost de 2013 i de Baiasca de data 31 d'agost de 2013,  aprovada 
definitivament en no haver-se presentat cap al·legació durant el termini preceptiu  
d’exposició pública d’un mes que va ser anunciat al BOP núm….. de  ….., i no serà 
vigent fins que es publiqui es seu text íntegre al BOP.  

Atès el que preveuen els articles  6,8,52,66,278 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i els articles 
4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de l'accés a les pistes forestals 
de les Entitat Municipals Descentralitzades d'Arestui i Baiasca, en els termes en que 
figura en els antecedents.

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini 
de trenta dies,  a  comptar  des del  dia  següent de la seva publicació  mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d'anuncis 
de l'Entitat Municipal, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les 
reclamacions  i  suggeriments  que  estimin  pertinents.  De  no  presentar-se 
reclamacions  o  suggeriments  en  l'esmentat  termini,  es  considerarà  aprovat 
definitivament sense necessitat d'acord exprés per la Junta de Veïns.
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Tercer.- Tramitar el present expedient de forma conjunta amb l'Entitat Municipal 
Descentralitzada d'Arestui.

Quart.- Facultar al Sr. President per a signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte.

SEGON.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE L'APROFITAMENT CINEGÈTIC 
DE L'APC L-10.643.

Vista la necessitat  d'adjudicar  l'aprofitament cinegètic  de l'Àrea privada de caça 
núm. L-10.643, de les EMDs d'Arestui i Baiasca, per la temporada 2013/2014.

Vist  que  la  temporada  2013/2014  va  iniciar-se  al  mes  d'abril  i  iniciar  un 
procediment  de  subhasta  en  aquests  moments  suposaria  allargar  l'inici  de 
l'aprofitament cinegètic, es veu necessari autoadjudicar-se l'aprofitament per tal de 
poder disposar de la llicència de gaudiment.

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.-  Autoadjudicar-se  de  forma  directa  l'aprofitament  cinegètic  de  l'Àrea 
privada de caça núm. L-10.643 per la temporada 2013/2014, pel preu de 9.000,00 
€.

Segon.-  Notificar  la  present  resolució  als  Serveis  Territorials  del  Departament 
d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Natural  als  efectes  de 
l'expedició de la llicència de gaudiment.

Tercer.-  Tramitar el present expedient de forma conjunta amb l'Entitat Municipal 
Descentralitzada d'Arestui.

Quart.- Facultar al Sr. President per a signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte.

Intervencions:

-  El  Sr.  President  manifesta  la  seva  conformitat  en  l'autoadjudicació  de 
l'aprofitament per aquesta temporada, ja que es va pagar la taxa de matrícula al 
mes d'abril, però per les pròximes temporades cal fer una subhasta i adjudicar-ho 
per a quatre anys com a minim.

TERCER.- APROVACIÓ DE FACTURES.

Vista la relació de despeses des de la darrera Junta de Veïns, següents:

Data 
fra.

Núm. 
fra.

Proveïdor Concepte Import

1 16/08/13 6484 Comerç Giro, SA Dinar Festa Major-13 298,49 €
2 16/08/13 6514 Comerç Giro, SA Dinar Festa Major-13 74,49 €
3 16/08/13 1315 Ferreteria 

Victoria  Font 
Andreva

Paelles  i  material 
Festa Major-13

140,89 €

4 17/08/13 134833 La Lionesa Dinar Festa Major-13 78,40 €
5 08/07/13 223653 Jose Sole Ros Arxivadors 5,30 €
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La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.-  Aprovar  i  donar  conformitat  a  la  relació  de  despeses  esmentades 
anteriorment. 

Segon.- Fer efectius els pagaments de les factures de despeses, assenyalats en la 
relació anterior, segons disponibilitats econòmiques en la partida corresponent.

No havent-hi cap altre assumpte a tractar,  el Sr.  President dóna per conclòs la 
Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, essent les dotze 
hores i cinquanta minuts, a Baiasca, 31 d'agost de 2013.

La Secretària   Vist-i-plau
El President

   Jordi Fillet i Carrera
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