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Número de registre 8986

EMD DE BAIASCA

Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança especial reguladora de l’ús i gaudi dels béns i drets comunals
del poble de Baiasca

La Junta Veïnal de Baiasca, reunida en sessió ordinària el 16 de maig de 2022, per unanimitat, va acordar
aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’ús i gaudi dels béns i drets comunals del poble de Baiasca i
sotmetre a informació pública l’acord i l’expedient, durant un termini de 30 dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al diari Segre i a l’e-Tauler de l’Entitat Municipal Descentralitzada, a
efecte de possibles al·legacions i/o reclamacions.

L’expedient va ser sotmès a exposició pública mitjançant anunci al BOP de Lleida número 97, de data 20 de
maig de 2022, pel termini de 30 dies hàbils.

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a
definitiu  l’Acord  inicial  aprovatori  de  l’Ordenança  especial  reguladora  de  l’ús  i  gaudi  dels  béns  i  drets
comunals del poble de Baiasca, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en
compliment del previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a
l’article 178 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.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós administratiu, davant la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

Baiasca, 24 d’octubre de 2022
El president, Jordi Fillet Carrera

ANNEX
Ordenança especial reguladora de l’ús i gaudi dels béns i drets comunals del poble de Baiasca

Preàmbul
El  terme  del  poble  de  Baiasca  es  va  agregar  al  municipi  de  Llavorsí  al  1847  per  la  supressió  dels
ajuntaments  amb  menys  de  30  veïns/es.  El  21  de  març  de  1958 es  constituí  en  entitat  local  menor,
actualment és una entitat municipal descentralitzada (EMD d’ara endavant).

Conjuntament  amb Arestui  i  Montenartró,  Baiasca disposa d’una estructura administrativa pròpia,  que li
permet gestionar els seus bens comunals.

No obstant això, l’aprofitament i gaudi dels bens comunals dels diferents pobles pels seus habitants és, des
de temps immemorials, una de les característiques i senyes d’identitat del municipi amb un fort arrelament
entre els veïns, que han compaginat l’aprofitament i conservació de les forests comunals amb la millora de
les condicions de vida als pobles.

Els usos i costums tradicionalment observats de manera consuetudinària, conservats en la tradició oral del
municipi i, els reglaments i ordenances fins a la data vigent del poble de Baiasca, s’estructuren, unifiquen i
recullen conforme a la legalitat en la present ordenança especial.
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De conformitat amb el registre hipotecari i amb la informació vigent en l’inventari municipal de bens i dret,
figuren inscrits a favor dels veïnat del poble de Baiasca com a bens comunals les següents finques:

CODI/FOREST/CUP                                                                                                 CLASSE APROFITAMENT                                                                SUPERFÍCIE

L34. 631 ESTADINA. CUP 156 pastures 17 ha
L35. 632 MONTMITGER CUP 157 pastures i fusta 141 ha
L33. 633 POLEDA. CUP 158 pastures 267 ha
COMUNAL DE BAIASCA CUP L381 pastures i fusta 672,09 ha

Exposició de motius.
L’art. 6è. de Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988 de 17
d’octubre,  defineix  com  a  béns  comunals  els  que  pertanyen  als  municipis  i  les  entitats  municipals
descentralitzades  però  que  tenen  unes  facultats  sobre  aquests  que  són  compartides,  de  manera  que,
correspon al comú dels veïns l’aprofitament com a dret real administratiu de gaudi i als ens locals la seva
administració i conservació.

L’article 75.4. del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL
781/1986, de 18 d’abril i l’article 220.1. de la del Text refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, preveuen expressament la possibilitat de què l’aprofitament dels béns
comunals es reguli mitjançant ordenances especials.

L’article 85.2. del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya exigeix l’aprovació d’aquest tipus
d’ordenança quan, en l’aprofitament  i  gaudiment  dels  béns  comunals,  s’exigeixi  als  veïns  determinades
condicions de vinculació, arrelament o permanència.

Els arts. 220 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i pels arts. 78 a 91
del Reglament de patrimoni dels ens locals completen el marc normatiu.

Per la seva part,  la  legislació estatal  supletòria ve definida pels arts.  75,  77 i  78 del  Text  refós de las
disposicions legals vigents en matèria de règim local i pels arts. 94 a 108 del Reglament de bens de les
entitats locals aprovat pel RD 1372/1986, de 13 de juny.

També cal fer esment de l’article 65 del Text refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya que faculta
als ajuntaments per a crear òrgans de participació amb la finalitat d’integrar la participació dels veïns dels
nuclis separats de població en els àmbits d’actuació municipal que els hi afectin.

Les  normes  de  la  present  ordenança  tendeixen  al  manteniment  conservació  i  millora  de  les  forests
comunals, a assegurar als habitants dels pobles unes condicions de vida dignes a través d’uns serveis i
infraestructures d’ús comú, que permetin sostenir-se i desenvolupar-se al municipi i frenar el despoblament
de les zones de muntanya.

Per tot el que s’ha exposat es dicta la següent:

Ordenança especial reguladora de l’ús i gaudi dels béns i drets comunals del poble de Baiasca

TÍTOL PREELIMINAR

Article 1. Objecte.
L’objecte de la present ordenança és el  de regular l’aprofitament i  gaudi de les pastures, aprofitaments
cinegètics, llenyes, fusta, fongs i, en general, tots els productes propis dels terrenys forestals comunals i
també les rendes d’altres aprofitaments, servituds, drets d’ocupació o indemnitzacions causades per tots els
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béns comunals, l’aprofitament dels quals correspon als béns comunals de la propietat de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Baiasca, de conformitat amb la facultat legalment establerta per l’article 220.1. del Text
refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya.

TÍTOL I
Beneficiaris/es

Article 2. Condicions dels beneficiaris/es.
A l’empara del  que determina  l’article  85.2  del  Reglament  del  patrimoni  dels  ens  locals  de Catalunya,
s’estableix que només seran beneficiaris dels aprofitaments comunals del poble de Baiasca, el veïnat, major
de edat, que reuneixin les següent condicions:

a) Veïnat originari de Baiasca, amb casa oberta de forma habitual i permanent, en el moment d’aprovació
d’aquesta ordenança.

b) Veïnat no originaris de Baiasca, amb casa oberta de forma habitual i permanent, amb una antiguitat
mínima a l’empadronament i residència efectiva de 5 anys.

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 veïnat que perdin el dret per raó d’emigració o els seus descendents fins al segon grau, recuperaran el
dret a tots els aprofitaments comunals del poble de Baiasca, al  cap d’un any d’haver tornat o haver-se
establert.

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.

Article 3. Drets comunals.
1. Tota persona veïna beneficiària de drets comunals del poble de Baiasca, té dret a tallar llenyes per a
consum propi, fustes per a construcció o manteniment del seu habitatge i altres edificacions de la seva
propietat en el municipi de Llavorsí i a péixer el seu bestiar a les pastures del seu poble en comú amb la
resta del veïnat.

2. Els drets a favor dels beneficiaris/es són personals (En el supòsit de persones jurídiques tots els seus
membres  han  de  persones  físiques  que  gaudeixin  de  drets  comunals) i  intransferibles.  Mai  podran
considerar-se hereditaris. Serà nul de ple dret qualsevol acte d’alienació o gravamen o successió d’aquests
drets.

3. Els aprofitaments sobrers dels béns comunals del poble de Baiasca, especialment els de pastures i
cinegètics, i tots els susceptibles de produir un rendiment econòmic, seran adjudicats de forma prioritària, a
preu de mercat, als ramaders/es legalment establerts/es a Baiasca que ho sol·licitin i, si això no és possible,
es licitaran en pública subhasta.

En  tots  els  casos,  el  producte  líquid  dels  aprofitaments  servituds,  drets  d’ocupació  o  indemnitzacions
causades  per  tots  els  béns  comunals  s’administrarà  per  l’EMD  de  Baiasca  en  obres  i  serveis  que
repercuteixin directament en la millora de condicions de vida dels beneficiaris/es dels comunals del poble,
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.
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4. Els/les ramaders/es que requereixin un document acreditatiu de les hectàrees aprofitades a efectes de
subvencions, hauran de sol·licitar-lo a principis d’any a l’EMD de Baiasca o als serveis administratius de
l’Ajuntament de Llavorsí.

TÍTOL II
Gestió

Article 4. L’entitat gestora.
L’EMD de Baiasca serà l’entitat gestora dels comunals amb la participació del comú veïnal de Baiasca,
mitjançant l’òrgan participatiu corresponent que es pugui establir o, a través de la Junta Veïnal, amb les
següents atribucions generals:

a) El gaudiment i disposició del comú.

b) La regulació del gaudi, ús o cessió, arrendament, constitució de drets superficiaris del comú i alteració
de la qualificació jurídica dels béns; així  com, els convenis amb l’administració pública, entitats socials,
mancomunitats, cooperatives o particulars.

c) La  regulació  de  la  gestió  dels  béns  comunals  i  de  la  participació  del  veïnat  del  poble  en  els
aprofitaments següents:

- Pastures

- Aprofitaments cinegètics

- Llenyes

- Aprofitaments turístics i recreatius

- Fusta, escorça i resines

- Fongs i herbes

- Roques i canteres

- Industrials i miners

- Roturacions i boïgues

- Aprofitaments o ocupacions per a aprofitaments hidroelèctrics

- Aprofitaments o ocupacions per a aprofitaments eòlics i fotovoltaics

- Aprofitaments o ocupacions per a altres aprofitaments energètics

- Aprofitaments o ocupacions per aprofitaments per a instal·lacions de telecomunicacions

- Altres aprofitaments o ocupacions dels bens comunals

Article 5. Funcionament Junta Veïnal de comunals.
1. Són atribucions complementàries i específiques en matèria de pastures:
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a) Proposar anualment el maneig de cada finca, les dates d’entrada i de sortida i les partides a aprofitar,
tenint en compte la tradició i sense sobrepassar el límit de càrrega admissible.

b) Comunicar les incidències o mancances que detecti en les forests i proposar accions de millora.

c) Vetllar pel manteniment dels camins ramaders d’accés als comunals.

2. Són atribucions complementàries i específiques en matèria d’aprofitaments cinegètics:

a) Proposar la forma d’adjudicació de l’explotació de les Àrees Privades de Caça (APC) de les que formin
part les forests comunals del poble de Baiasca, tenint en compte la tradició comunament acceptada.

b) Comunicar les incidències o mancances que detecti en aquestes APC i proposar accions de millora.

c) Vetllar pel manteniment dels camins d’accés a aquestes APC.

TÍTOL III
Administració.

Article 6. Destinació dels aprofitaments.
1. 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.

2. L’aplicació del producte líquid dels aprofitaments de pastures, cinegètics, forestals, rendes per altres
aprofitaments,  ocupacions,  servituds,  arrendaments,  compensacions,  indemnitzacions  i  altres  que
s’obtinguin  dels  béns  comunals  del  poble  de Baiasca  durant  l’any,  previ  acord  de  la  Junta  Veïnal,  es
destinarà a les següents finalitats:

a) Realització d’obres i serveis d’ús general i en utilitat del veïnatge del poble de Baiasca.

b) Millores i inversions a les pròpies forests.

c) Distribució de fusta als qui tinguin dret a l’aprofitament comunal amb destinació a reformes als seus
habitatges principals o altres edificis dins del municipi.

d) Altres aplicacions previstes a la normativa sectorial vigent.

3. En el cas previst a l’apartat a) de l’article anterior els projectes hauran de realitzar-se i aprovar-se de
conformitat amb la Junta Veïnal de l’EMD i les disposicions legals vigents i, per tant, seguint el procediment
establert en matèria de contractació pública i disposicions d’aplicació en matèria forestal i mediambiental,
corresponent  l’esmentada  gestió  administrativa  a  EMD  de  Baiasca,  sense  perjudici  de  delegacions
sotmeses a dret.

4. En el  supòsits  de la lletra c) la fusta d’aprofitament  veïnal  destinada a reparacions o reformes als
habitatges  principals  o  altres  edificis  dins  el  poble  haurà  de  ser  sol·licitada  abans  de  la  proposta  al
Departament competent de la Generalitat del pla d’aprofitament forestal de l’any següent.

El peticionari/a representant d’un nucli familiar haurà d’aportar certificació del director tècnic de les obres
sobre la congruència de la quantitat de fusta sol·licitada amb el projecte.

Administració Local 80



  Número 216

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 10 de novembre de 2022

Article 7. Adjudicació pastures.
1. Prèvia a l’adjudicació de les pastures, les persones interessades hauran d’adreçar petició formal a
l’EMD. L’EMD disposarà de quinze dies hàbils per a l’expedició de l’adjudicació o certificat d’adjudicació.

2. En qualsevol moment l’EMD podrà requerir l’acreditació de la tinença dels caps de bestiar pels quals se
sol·licita  l’aprofitament,  o  la  guia  de  transport  del  mateix.  La  no  presentació  d’aquesta  documentació
suposarà la pèrdua de tots els drets concedits per l’Entitat.

3. Cada persona beneficiària  disposarà  de  drets  comunals  exempts  de pagament  a  raó de 2  ha  de
pastura / DUN per cada unitat de boví o equí (tenen la consideració d’unitat de boví o equí els animals amb
una edat superior a 12 mesos i 6 mesos per a les unitats d’oví o cabrú) (UBG) o per cada 6 unitats d’oví o
cabrú, sense que en cap cas, el nombre total exempt de pagament d’hectàrees / DUN superi el 20% del total
d’aprofitament anualment autoritzat.

4. En el supòsit de concurrència de més d’una persona beneficiària, el total d’aprofitaments exempts de
pagament no podran superar el  40% del total de l’aprofitament anualment autoritzat i  seran repartits de
forma proporcional a cada explotació.

TÍTOL IV
Maneig.

Article 8. Maneig tradicional de les finques.
1. Sens  prejudici  del  que  decideixi  la  Junta  Veïnal  es  tindrà  en  compte  sempre la  forma tradicional
d’aprofitament de la muntanya.

2. Els aprofitaments forestals ordinaris se seguiran de conformitat amb els Projectes d’Ordenació Forestal
de cada finca i  els  aprofitaments  veïnals  de fustes  i  llenyes,  amb el  que disposin aquests instruments
d’ordenació i  el  sistema tradicional  de tallada selectiva (entresaca),  aprofitant  preferiblement  els  arbres
revellits assegurant el futur del regenerat.

3. Els aprofitaments de pastures comunals de Baiasca no aprofitades en comú pel veïnat ramader del
poble, es distribuirà preferentment entre ramaders/es del poble de Baiasca, en el seu defecte, i en el supòsit
de sobrar-ne per adjudicació en pública subhasta o per adjudicació per concurs amb criteris d’adjudicació
que tinguin en compte les prioritats següent:

- El maneig serà segons la tradició i un ús responsable de les muntanyes per no degradar-la per sobre
pastureig.

4. Es respectaran els emprius i drets consuetudinaris existents respecte als terrenys comunals dels pobles
confrontants.

5. Els usos i costums consuetudinaris d’aprofitament de pastura i maneig del bestiar es podran modificar
puntualment,  previ  consens de la  comissió  de pastures  i  sempre per  causes  de força  major,  com ara
sequera, incendis o d’altres.

Article 9. Plecs i concursos.
El plec de condicions del concurs per a l’adjudicació de les pastures de la muntanya de totes les forest seran
aprovades per la Junta Veïnal en els termes establerts per la legislació sectorial vigent i es determinaran els
preus de licitació.

TÍTOL V
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Aprofitaments fusters comunals.

Article 10. Aprofitaments de fusta.
1. 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 i podran ser
de:

a) Fusta veïnal: Arbres fusters en condicions de ser transformats per a fusta de construcció.

b) Llenyes veïnals: Arbres i matolls vius i morts, no aptes per la seva transformació en fusta.

c) Neteja de llenyes: Restes de branques, puntes d’arbres procedents de neteges forestals i aprofitaments
forestals.

2. L’aprofitament de la fusta veïnal es regirà per allò establert a l’article 6 de la present ordenança.

Article 11. De les llenyes veïnals.
1. Podrà optar a l’aprofitament de llenyes veïnals el veïnatge empadronat en el poble de Baiasca i els/les
propietaris/es d’un habitatge de segona residència a Baiasca, amb una antiguitat mínima de dos anys.

2. La  Junta  Veïnal  de  l’EMD,  acordarà  la  quantitat  de  metres  esteris  (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) de llenyes a realitzar.

3. Anualment, el veïnatge interessat en obtenir un aprofitament de llenyes veïnals, haurà de sol·licitar-ho a
l’EMD, acreditant juntament amb la sol·licitud el compliment de les condicions indicades per ser beneficiari/a.

4. La Junta Veïnal de l’EMD, atenent les sol·licituds presentades, procedirà a la distribució i a l’adjudicació
als beneficiaris dels metres esteris de llenyes veïnals.

Article 12. De la neteja de llenyes.
1. Podran  optar  a  l’aprofitament  de  llenyes,  el  veïnatge  empadronat  en  el  nucli  de  Baiasca  i/o
propietaris/àries i arrendataris/àries d’habitatges en condicions d’habitabilitat del poble de Baiasca.

2. 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.

3. El veïnatge interessat en obtenir aprofitaments de neteja de llenyes, haurà de sol·licitar-ho a l’EMD 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.

Disposició derogatòria.
Aquesta Ordenança substitueix i deroga l’aprovada l’ordenança especial per l’aprofitament de forests i altres
béns  comunals  del  veïnat  de  Baiasca  i  el  Reglament  per  l’aprofitament  fusters  comunals  dels  monts
propietat de l’EMD de Baiasca i restarà vigent fins que no se n’aprovi la seva modificació o derogació.

Disposicions adicionals
La present ordenança ha estat aprovada inicialment per la Junta Veïnal de l’EMD de Baiasca, reunida en
sessió ordinària el dia 16 de maig de 2022.
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