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ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BAIASCA 

 

 

 

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.    

 

DATA: 19 d’agost de 2019. 

 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 05/2019 

 

HORA INICI:  19:07 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  20:24 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Ester Sánchez Gómez 

Carles Jansat Carrera 

   

MEMBRES ABSENTS: 

  Cap 

 

SECRETÀRIA – INTERVENTORA: 

 Núria Agulló Salvà. 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Veïns. 

2.- Aprovació de la creació de la Comissió Especial de Comptes. 

3.- Aprovació del règim d’assistències i indemnitzacions. 

4.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018. 

5.- Informar el Compte General de l’exercici 2018. 

6.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels béns comunals de Baiasca. 

7.- Informes de Presidència. 

 

 

 

 

 

mailto:emd@baiasca.cat


EMD de BAIASCA 
Carrer Únic de les Escoles, s/n 
25595  Baiasca 
Tel. 657 600 192 
emd@baiasca.cat 
www.baiasca.cat 

 

2     
C/ Únic de les Escoles, s/n – 25595  Baiasca  (Lleida)  - Tel. 657 600 192 –  emd@baiasca.cat   -  www.baiasca.cat 

 

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.  

 

 

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA 

JUNTA DE VEÏNS. 

 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 

209/2019, de 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 

Entitat Municipal Descentralitzada en sessió de data 20 de juliol de 2019, es fa 

necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de la 

periodicitat de les sessions de la Junta de Veïns. 

 

Atès que en conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i el 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, el 

Consell Obert pot celebrar sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, o 

extraordinàries, que poden ésser, si s’escau, urgents, havent de celebrar-se les 

sessions ordinàries de la Junta de Veíns cada tres mesos, per imperatiu del que 

disposa l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i article 98 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

Atès el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals.  

 

La Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Veïns que es convocaran 

amb caràcter ordinari cada tres mesos, tindran lloc el segon dilluns de mes no 

festiu a les 18:00 h., a la Sala de Juntes, en els mesos de febrer – maig – agost  i 

novembre. 

 

Segon.- Facultar al Sr. President per a posposar o avançar la celebració de les 

sessions ordinàries, dins el mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui 

festiu o es trobi inclòs en un període de vacances o bé hi hagi un esdeveniment que 

faci impossible la celebració de la Junta de Veïns en el dia fixat. 
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Tercer.- Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran 

d’aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim 

local. 

 

SEGON.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 

COMPTES. 

 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 

209/2019, de 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 

Entitat Municipal en sessió de data 20 de juliol de 2019, es fa necessari procedir, 

d’acord amb la legislació vigent, a la creació i composició de la Comissió Especial de 

Comptes. 

 

Atès que en conformitat amb el que disposen els article 20.1.e) i 116 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i article 48.1.c) i 58 

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, la Comissió Especial de Comptes existeix 

a tots els municipis i li correspon l’estudi i l’informe dels comptes anuals de l’Entitat 

Municipal. 

 

Atès el que disposa l’article 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals.  

 

Atès el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals.  

 

La Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Entitat 

Municipal que té atribuïdes les competències previstes a la legislació vigent. 

 

Segon.- Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes els següents 

representants: 

- President: Jordi Fillet Carrera. 

- Vocals: Ester Sánchez Gómez i Carles Jansat Carrera. 

 

TERCER.- APROVACIÓ DEL RÈGIM D’ASSISTÈNCIES I INDEMINITZACIONS. 

 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 

209/2019, de 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 

Entitat Municipal Descentralitzada en sessió de data 20 de juliol de 2019, es fa 

necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment del règim 

d'indemnitzacions. 
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Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada 

per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança 

amb l’article 166.2 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 membres de les 

Corporacions locals tenen el dret a percebre indemnitzacions, en la quantia i 

condicions que estableixi la Junta de Veïns, en concepte d’assistències per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, 

així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 

 

La Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Establir, amb efectes del dia de la celebració d’aquesta Junta de Veïns, a 

favor del Sr. President la indemnització següent: 

 

- Pels desplaçaments realitzats per tasques de l’Entitat Municipal: 80,00 euros 

mensuals.  

 

Segon.- Les comeses especials que hagi d’efectuar el President, fora del terme 

municipal, donaran lloc a les indemnitzacions següents: 

 

- Despeses per desplaçaments, allotjament, manutenció, pàrquing, autopista, etc.., 

s’abonaran mitjançant la presentació dels corresponents justificants o factures. 

- Despeses per desplaçaments amb vehicle propi s’abonarà la quantitat de 0,40 

euros/km. 

 

Tercer.- Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província a al tauler 

electrònic de la Corporació, d'acord amb allò previst a l'article 75.5 de la  Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

QUART.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. 

 

Atès que per Resolució de Presidència núm. 03/2019, de data 15 de març de 2019, 

es va aprovar la Liquidació del pressupost de l’exercici 2018. 

 

Vist que l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que una 

vegada realitzada l'aprovació del pressupost es donarà compte a la Junta de Veïns 

en la primera sessió que celebri. 

 

La Junta de Veïns s'assabenta del contingut de la Liquidació del pressupost de 

l'exercici 2018 i de la seva aprovació per part de la Presidència. 
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CINQUÈ.- INFORMAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018. 

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2018, cal elaborar el compte general de 

l’entitat local. 

 

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 

bàsica, complementària i annexos. 

 

Els estats i comptes de l’exercici 2018 s’han de sotmetre a l’informe de la Comissió 

Especial de Comptes de l’entitat, que queda constituïda en aquest mateix acte per 

tots els membres presents de l’Entitat.  

 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la 

Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions 

concordants. 

 

La Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Informar favorablement el compte general de l’exercici 2018 integrat pels 

estats i documents comptables de l’Entitat. 

 

Segon.- Mitjançant l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el 

tauler d’anuncis de l’Entitat, el compte general s’exposarà públicament durant un 

termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin 

presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, 

que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 

 

SISÈ.- APROVACIÓ INICIAL D’ORDENANÇA ESPECIAL I DE REGLAMENT.  

 

6.1.- Aprovació inicial de l’Ordenança especial per l’aprofitament de forests 

i altres béns comunals del veïnat de Baiasca. 

 

Vista la necessitat de regular i actualitzar l’aprofitament de les forests i altres béns 

comunals del veïnat de Baiasca ja que l’actual ordenança és de l’any 1959. 

 

Vist el text de l'Ordenança especial per l’aprofitament de forests i altres béns 

comunals del veïnat de Baiasca, següent: 

 

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, del terme municipal de Llavorsí, es 

propietària, entre d’altres, dels següents béns i drets comunals:  

- Forest denominat “Estadina” catalogat com d’utilitat Pública amb el núm. 156 del 

Comú de Veïns del poble de Baiasca. 

- Forest denominat “Poleda” catalogat com d’utilitat Pública amb el núm. 158 del 

Comú de Veïns del poble de Baiasca. 
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- Forest denominat “Comunals de Baiasca” catalogat com d’utilitat Pública amb el 

núm. L-381 del Comú de Veïns del poble de Baiasca. 

- Forest denominat “Montmitger” (50% amb Arestui) catalogat com d’utilitat Pública 

amb el núm. 157 del Comú de Veïns del poble de Baiasca. 

 

Segons l’article 6è. del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 

336/1988, de 17 d’octubre, aquests béns pertanyen a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Baiasca, però correspon al Comú del Veïnat de Baiasca el seu 

aprofitament com a dret real administratiu de gaudi, i a l’Entitat esmentada la seva 

administració i conservació. 

 

Els diferents règims d’aprofitament es regulen al Capítol 3 del Títol 3 del reglament 

esmentat. 

 

Darrerament, la forest comunal s’ha vingut aprofitant en règim d’explotació comuna 

o col·lectiva (dita veïnal), pel que fa a les llenyes i pastures, en forma de lots o 

sorts (també dita veïnal) una petita part de la fusta, i en forma de subhasta la gran 

part d’aquests aprofitaments de fusta, tant la verda, aprofitable per fusta, com la 

seca o deformada, aprofitable per paper i/o trituració.  

 

Aquests aprofitaments forestals venen sent tutelats per l’Administració Forestal 

d’acord amb la legislació sectorial corresponent. 

 

L'art. 82 del Reglament abans esmentat, preveu que en les adjudicacions 

d'aprofitaments comunals mitjançant preu, el producte s'ha de destinar a serveis en 

utilitat dels que tinguin dret a l'aprofitament, sense que la Corporació (en aquest 

cas l'EMD de Baiasca), pugui detraure més d'un 5% de l'import. 

 

L’article 85.2 del mateix Reglament, regula que les Juntes Veïnals (òrgans de 

govern de les entitats municipals descentralitzades), que estableixin l’aprofitament 

de béns comunals mitjançant concessions periòdiques de sorts o talls de fusta al 

veïnat, d’acord amb les normes consuetudinàries o les ordenances locals 

tradicionalment observades, poden exigir a aquest, com a condició prèvia per 

participar en els aprofitaments forestals indicats, determinades condicions de 

vinculació i arrelament o de permanència, segons el costum local, sempre que 

aquestes condicions singulars i la quantia màxima de les sorts o lots siguin fixades 

en ordenances especials. 

 

Cal tenir en compte l’augment considerable d’habitatges de segona residència amb 

la possibilitat d’empadronament dels/les seus/ves propietaris/es, mancant 

d'aquestes condicions de vinculació, arrelament o permanència. 

 

Avui dia els terrenys comunals de muntanya poden obtenir nous rendiments 

econòmics derivats de la constitució de servituds o de l'atorgament de drets 

d'ocupació, com, per exemple, per a aprofitaments hidroelèctrics, eòlics, 

instal·lacions de telecomunicacions, establiments de turisme rural, d’esports 

d’hivern, d'esports d'aventura, etc. 
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Aquests ingressos, segons l'article 13.4 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 

de Catalunya, tenen la consideració d'aprofitaments als efectes econòmics de la 

gestió dels terrenys forestals de propietat pública, com és aquest cas. 

 

La present Ordenança té com a directriu principal el fomentar la permanència del 

veïnat del poble amb unes condicions de vida dignes, amb les quals no tinguin la 

necessitat d’emigrar a altres poblacions més grans, amb el conseqüent 

abandonament de conreus, cases i coberts que a part de representar un problema 

social i econòmic molt important, representa també un greu problema per 

l'abandonament d'un patrimoni arquitectònic singular com són les cases i coberts 

tradicionals d'aquests pobles mil·lenaris, per l'abandonament i emboscament de 

prats i pastures amb risc d'incendis forestals i també per la degradació  

paisatgística que representa la manca de conreu i de presència ramadera. 

 

Per això és necessari que el producte dels aprofitaments dels béns comunals 

s’inverteixi, tal com preveu la legislació vigent no només en obres i serveis d’ús 

general que beneficien tant al veïnat permanent com a la propietat de segones 

residències, sinó també i molt especialment en contribuir a que el veïnatge 

beneficiari dels aprofitaments comunals compti amb uns mitjans econòmics que 

permeti sostenir la seva vida al poble, amb unes condicions dignes similars als 

habitants d’altres zones. 

 

Finalment, cal modular excepcions als requisits de permanència al poble mantenint 

certs beneficis dels aprofitaments comunals, quan les persones arrelades i 

vinculades al poble pel seu origen hagin hagut d'emigrar per raons econòmiques, 

de salut o d'edat avançada, sempre i quan mantinguin la seva condició de veïnatge 

amb casa habitable al poble. 

 

Per tot això es dicta la següent Ordenança Especial de l'aprofitament dels béns 

comunals del poble de Baiasca: 

 

ORDENANÇA 

 

Article 1.  

És objecte d’aquesta ordenança, regular l’aprofitament i gaudi dels productes de 

fusta, llenya, pastura, fongs i en general els altres productes propis dels terrenys 

forestals comunals, i també les rendes per altres aprofitaments, servituds, drets 

d’ocupació o indemnitzacions causades per tots els béns comunals de la propietat 

de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca. 

 

Article 2.  

Els aprofitaments forestals, pròpiament dits, estaran subjectes en la seva tramitació 

i execució a la legislació forestal vigent, especialment a la Llei 6/1988, de 30 de 

març, forestal de Catalunya. 
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Article 3.  

Els aprofitaments forestals i les rendes per altres aprofitaments, servituds, drets 

d’ocupació o indemnitzacions causades per tots els béns comunals s’administraran 

per la Junta Veïnal amb criteris de gestió pública sotmesos al que disposa la 

reglamentació sobre contractació de les corporacions locals, i cercant en tot 

moment la màxima rendibilitat. 

 

Article 4. 

Durant el primer trimestre de l’any, la Junta Veïnal, computarà el producte líquid 

dels aprofitaments forestals i les rendes per altres aprofitaments, servituds, drets 

d’ocupació o indemnitzacions causades per tots els béns comunals obtingut durant 

l’any anterior. 

 

Aquest producte es destinarà previ acord de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada a les Següents finalitats: 

a) Realització d’obres i serveis d'ús general i en utilitat del veïnatge exclusivament 

del poble a que corresponguin els rendiments. 

b) Distribució per lots o sorts entre les cases on hi hagi veïnatge que tingui dret a 

aquests aprofitaments comunals, ja sigui en producte o en metàl·lic, amb 

destinació a l’aixecament de les càrregues econòmiques i millora de les 

condicions de vida mitjançant reformes als seus habitatges, equipament per a 

l’explotació agrària o ramadera, per a turisme rural i altres activitats similars, de 

forma que permeti el seu manteniment al poble en condicions dignes afavorint la 

conservació del patrimoni natural. 

c) Altres aplicacions previstes a la Llei. 

 

Article 5. 

En el cas previst a l’apartat a) de l’article anterior, els projectes hauran d’aprovar-

se i realitzar-se conforme a les disposicions legals vigents sobre contractació 

administrativa. 

 

En el supòsit de l’apartat b), la Junta Veïnal podrà, a més de fixar la destinació, 

imposar condicions i modalitats, supervisar les inversions i sol·licitar la seva 

justificació econòmica. 

 

Article 6. 

De conformitat amb el que disposa l’article 85.2 del Reglament del patrimoni dels 

ens locals, només serà beneficiari de la destinació dels aprofitaments comunals 

prevista a l'apartat b) de l’article 4t, el veïnatge que reuneixi les següents 

condicions de vinculació, arrelament o permanència: 

a) Veïnatge originari d’aquesta població amb casa oberta de forma habitual la 

major part de l’any (més de sis mesos acumulats durant tot l’any), que sigui de 

la seva propietat. 

 

b) Veïnatge no originari d’aquesta població, amb casa oberta de forma habitual la 

major part de l’any (més de sis mesos acumulats durant tot l’any), amb una 

antiguitat mínima de cinc anys en aquesta permanència. 
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c) Veïnatge originari d'aquesta població (que hagi viscut ininterrompudament al 

poble fins als 14 anys d'edat) encara que no hi visqui de forma habitual. 

 

El veïnatge que perdi aquestes condicions per raó d’emigració o altres, podrà 

recuperar el dret a ser beneficiari dels aprofitaments comunals després d’un any de 

la seva tornada al poble sempre i quan mantingui aquestes condicions de residència 

real i efectiva en un habitatge. 

 

En tots els casos caldrà ser propietari/ària, copropietari/ària o usufructuari/ària de 

la casa a on s'està empadronat/da, i aquesta haurà de mantenir les condicions 

d'habitabilitat. 

  

El repartiment dels beneficis comunals o sorts que s'estableixin es farà distribuint, a 

parts iguals: 

 

- una part a cada casa oberta en la que com a mínim hi visqui una persona que 

acompleixi les condicions dels apartats a) o b) d'aquest article i les altres 

establertes. 

 

- una part a cada casa en la que com a mínim hi estigui empadronada una persona 

que acompleixi les condicions de l'apartat c) d'aquest article i les altres establertes. 

 

En tots els casos aquest benefici es lliurarà als veïns/es propietaris/àries, 

copropietaris/àries o usufructuaris/àries de les cases que compleixin les condicions 

esmentades, de forma que si ni ha més d'un en una casa determinada, de la part 

corresponent se'n faran tantes parts com a beneficiaris/àries existeixin a aquella 

casa. 

 

Article 7. 

Aquests drets a favor del veïnat són de caràcter personal i administratiu i no civil i 

mai podran considerar-se hereditaris. Serà nul, per tant, qualsevol acte per la seva 

alienació, gravamen o successió. 

 

Article 8.  

Podrà ser exclòs del repartiment el veïnatge que, essent físicament apte o sense 

cap altra discapacitat, rebutgés prestar els serveis d’administració, vigilància, 

reparació, explotació, etc. que, a judici de la Junta Veïnal calgués fer sobre els béns 

comunals, en el ben entès que, en aquests casos, existirà sempre la 

contraprestació econòmica que s’estableixi. 

 

Article 9.  

Al moment dels possibles repartiments, la Junta Veïnal formarà un padró d’unitats 

familiars o cases beneficiàries, amb les quanties o productes que els hi corresponen 

i serà exposat al tauler d’edictes (e-Tauler) a efectes de reclamacions, que en cas 

de presentar-se seran resoltes en Junta Veïnal. 
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Disposició derogatòria 

Aquesta Ordenança substitueix i deroga l’aprovada per la Junta Veïnal de l’Entitat 

Local Menor de Baiasca en data 4 d’octubre de 1959 i restarà vigent fins que no se 

n’aprovi la seva modificació o derogació. 

 

Diligència d’aprovació 

Aquesta Ordenança que consta de nou articles i una disposició derogatòria, va ser 

aprovada definitivament per la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada 

de Baiasca en sessió de data 19 d’agost de 2019 i, d’acord amb el que disposa la 

legislació vigent, no entrarà en vigor fins que es publiqui el seu text íntegre al BOP. 

 

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança especial per l’aprofitament de forests i 

altres béns comunals del veïnat de 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. 

 

Tercer.- Facultar al Sr. President per a signar tota classe de documents relacionats 

amb aquest assumpte. 

 

6.2.- Aprovació inicial del Reglament per aprofitaments fusters comunals 

dels Monts propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca. 

 

Vista la necessitat de regular mitjançant un reglament els aprofitaments fusters 

comunals dels diferents Monts propietat de l’Entitat Municipal. 

 

Vist el text del Reglament per aprofitaments fusters comunals dels Monts propietat 

de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, següent: 

 

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, sent propietària dels béns comunals 

i aprofitaments dels Monts situats dintre del territori d’aquesta Entitat, el gaudiment 

dels quals pot ser realitzat pel veïnatge, reglamentàriament regula el dret i accés 

als esmentats aprofitaments, de manera que queden establertes les condicions i 

requisits que segons normes consuetudinàries tradicionalment observades per 

accedir als mateixos, així com fixar el procediment per l’obtenció d’aquests 

beneficis.  

 

mailto:emd@baiasca.cat


EMD de BAIASCA 
Carrer Únic de les Escoles, s/n 
25595  Baiasca 
Tel. 657 600 192 
emd@baiasca.cat 
www.baiasca.cat 

 

11     
C/ Únic de les Escoles, s/n – 25595  Baiasca  (Lleida)  - Tel. 657 600 192 –  emd@baiasca.cat   -  www.baiasca.cat 

 

Article 1. 

És objecte del present Reglament regular els aprofitaments fusters comunals en els 

Monts propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca. 

 

Article 2. 

Els aprofitaments podran ser de:  

 

Fusta veïnal. 

Arbres fusters en condicions de ser transformats per a fusta de construcció.  

  

Llenyes veïnals. 

Arbres i matolls vius i morts, no aptes per la seva transformació en fusta. 

 

Neteja de llenyes. 

Restes de branques, puntes d’arbres procedents de neteges forestals i 

aprofitaments forestals. 

 

DE LA FUSTA VEÏNAL 

 

Article 3. 

Podrà optar a l’aprofitament de fusta veïnal aquell veïnatge que compleixi les 

condicions establertes en l’Ordenança especial per l’aprofitament de forests i altres 

béns comunals del veïnat de Baiasca, i que procedeixi a la reforma o rehabilitació 

d’edificacions ja existents, adscrites a ús residencial amb caràcter d’habitatge de 

residència habitual, i les d’ús agropecuari d’explotacions en funcionament i altres de 

turisme rural o similar. 

 

Article. 4. 

Anualment, el veïnatge interessat en obtenir un aprofitament de fusta veïnal, ho 

tindrà que sol·licitar a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, acreditant 

juntament amb la sol·licitud el compliment de les condicions indicades per ser 

beneficiari, així com la llicència d’obres municipal, si s’escau. 

 

Article 5. 

La Junta Veïnal de l’E.M.D., a la vista del volum de les sol·licituds presentades, 

resoldrà l’acceptació o no de les mateixes, així com la quantitat de fusta adjudicada 

a cada sol·licitud, en compliment de l’ordenança d’aprofitaments comunals vigent, 

així com d’allò establert en la llicència d’aprofitament de fusta veïnal emesa pel 

Departament corresponent de la Generalitat. 

 

DE LES LLENYES VEÏNALS 

 

Article 6. 

Podrà optar a l’aprofitament de llenyes veïnals el veïnatge empadronat en el nucli 

de Baiasca i els/les propietaris/es d’un habitatge de segona residència a Baiasca, 

amb una antiguitat mínima de dos anys. 
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Article 7. 

La Junta Veïnal de l’E.M.D., acordarà la quantitat de metres esteris* de llenyes a 

realitzar. 

 

*Unitat de mesura destinada exclusivament al brancatge, equivalent a la quantitat 

de llenya que hom pot encabir en un cub d’un metre cúbic, que és sempre inferior 

al metre cúbic real de fusta. 

 

Article 8. 

Anualment, el veïnatge interessat en obtenir un aprofitament de llenyes veïnals, 

haurà de sol·licitar-ho a l’E.M.D., acreditant juntament amb la sol·licitud el 

compliment de les condicions indicades per ser beneficiari. 

 

Article 9. 

La Junta Veïnal de l’E.M.D., atenent les sol·licituds presentades, procedirà a la 

distribució i a l’adjudicació als beneficiaris dels metres esteris de llenyes veïnals. 

 

DE LA NETEJA DE LLENYES 

 

Article 10. 

Podran optar a l’aprofitament de neteja de llenyes, el veïnatge empadronat en el 

nucli de Baiasca i/o propietaris/àries i arrendataris/àries d’habitatges en condicions 

d’habitabilitat del nucli de població de Baiasca. 

 

Article 11. 

Els/les beneficiaris/àries podran sol·licitar, en qualsevol data de l’any, la realització 

d’un aprofitament de neteja de llenyes, assenyalant el lloc i procedència d’aquest.  

 

Article 12. 

El veïnatge interessat en obtenir aprofitaments de llenyes veïnals, haurà de 

sol·licitar-ho a l’E.M.D. de Baiasca i serà la Junta Veïnal qui resolgui l’autorització 

d’aquests aprofitaments podent fixar límit quantitatiu dels mateixos, així com el 

període de realització.  

 

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament per aprofitaments fusters comunals dels 

Monts propietat de l’Entitat Municipal descentralitzada de Biasca, 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  
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reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat 

definitivament sense necessitat d'acord exprés per la Junta de Veïns. 

 

Tercer.- Facultar al Sr. President per a signar tota classe de documents relacionats 

amb aquest assumpte. 

 

SETÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

7.1.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns de la 

convocatòria d’ajuts del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 

2020_2024. 

 

7.2.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que 

l’Ajuntament de Llavorsí esta realitzant els tràmits per a la declaració de béns 

cultural d’interès local de la serradora, el molí i el forn de pa de Baiasca. La 

declaració de bé cultural d’interès nacional de l’església de Baiasca la tramitarà el 

Bisbat de la Seu. 

 

7.3.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que les 

obres del solar pel condicionament de la plaça i aparcaments municipals s’ha acabat 

de realitzar durant el 2019 i que es realitzarà una obra complementària que es 

finançarà amb romanents de tresoreria. 

 

7.4.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns de la 

petició de diferents veïns del poble per la col·locació d’una placa a cada casa amb el 

seu nom. Es demanarà un pressupost per saber el cost i aquest l’assumirà l’Entitat 

Municipal. 

 

7.5.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que hi va 

haver una averia a l’enllumenat públic en una de les línies. Ja es va canviar i 

actualment ja està arreglat. 

 

 

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 vint 

hores i vint-i-quatre minuts, a Baiasca, 19 d’agost de 2019. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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