
E D I C T E  
 
 
Havent estat aprovat definitivament per la Junta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós 
reunida en sessió de data 24.07.2000, el reglament per l’aprofitament dels béns comunals dels 
monts propietat d’aquesta entitat, es publica íntegrament. 
 
Contra aquesta aprovació, es podrà presentar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la 
seva publicació, o qualsevol altre recurs que es crigui convenient. 
 
El President de la Junta 
 
 
 
Signat, 
Josep Maria Gausiach Barlabé 
 
Isil, 25 de juliol de 2000 
 
 
REGLAMENT PER L’APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS DELS MONTS PROPIETAT DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
L’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, sent propietària dels béns comunals i aprofitaments 
dels Monts situats dintre del territori d’aquesta Entitat, el gaudiment dels quals pot ser realitzat pels 
veïns, 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.  
 
 
Article 1r. És objecte del present Reglament regular els aprofitaments de drets comunals en els 
Monts propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, així com els drets d’aquesta 
Entitat i veïns sobre d’altres propietats.  
 
Article 2n. 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, així com d’arbres morts,  
 
Pastures veïnals. Pastures de muntanya degudament cadastrades. 
 
 
DE LA FUSTA VEÏNAL. 
Article 3r. Podran optar a l’aprofitament de fusta veïnal d’aquells veïns que procedeixin a la 
substitució de coberta d’edificacions ja existents, adscrites a ús residencial amb caràcter d’habitatge 
de residència permanent, i les d’ús agropecuari d’explotacions en funcionament.  
 



Article. 4t. Anualment els interessats en obtenir un aprofitament de fusta veïnal, ho tindran que 
sol.licitar a l’Entitat Municipal Descentralitzada, acreditant juntament amb la sol.licitud el compliment 
de les condicions indicades per ser beneficiari, així com la llicència d’obres municipal.  
 
Article 5è. La Junta Administrativa de l’E.M.D., a la vista de les sol.licituds presentades, resoldrà 
l’acceptació o no de les mateixes, així com la quantitat de fusta adjudicada a cada sol.licitud.  
 
 
DE LES LLENYES VEÏNALS 

Article 6è. Podran optar a l’aprofitament de llenyes veïnals els veïns dels nuclis de població de 
l’Entitat amb residència permanent i amb una antiguitat mínima de residència en aquest terme de 10 
anys.  
 
Article 7è. La Junta Administrativa de l’E.M.D., acordarà la quantitat de metres esteris de llenyes a 
realitzar. 
 
Article 8è. Anualment els interessats en obtenir un aprofitament de llenyes veïnals, hauran 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 9è. La Junta Administrativa 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 LES NETEGES DE LLENYES 

Article 10è. Podran optar a l’aprofitament de neteja de llenyes, els veïns dels nuclis de població de 
l’Entitat.  
 
Article 11è. Els veïns de l’E.M.D. podran sol.licitar en qualsevol data de l’any realitzar un 
aprofitament de neteja de llenyes, assenyalant el lloc i procedència de les llenyes de neteja que 
pretén realitzar.  
 
Article 12è. La Junta Administrativa de l’E.M.D. resoldrà l’autorització d’aquests aprofitaments 
podent fixar límit quantitatiu dels mateixos, així com període de realització.  
 
 
DE LES PASTURES VEÏNALS 

Article 13è. Podran optar a l’aprofitament de pastures veïnals els veïns dels nuclis de població de 
l’Entitat, que tenint una explotació agropecuària en funcionament, tinguin residència permanent en 
els nuclis de l’Entitat i una antiguitat mínima de residència en aquest terme de 10 anys.  
 
Article 14è. Anualment, els interessats en obtenir un aprofitament de pastures veïnals, ho tindran 
que sol.licitar a l’E.M.D., acreditant juntament amb la seva sol.licitud, el compliment de les condicions 
assenyalades per a ser beneficiari, així com acreditar el número de caps de bestiar de les que és 
propietari que justifiquin les hectàrees de pastures sol·licitades. 
 
Article 15è. La Junta Administrativa de l’E.M.D. a la vista de les sol.licituds formulades, adjudicarà 
equitativament, si així fos necessari, aquests aprofitaments podent fixar límit quantitatiu dels 
mateixos. 
 



Article 16è. Els descendents de veïns dels pobles d’Isil i d’Alós que hagin estat residint fora del 
terme de l’Entitat, podran recuperar el seus drets veïnals al cap de dos anys de nova permanència 
en la mateixa. 
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