Projecte d’Ordenació Forestal CUP 131 “Clots de Carbonera” i “Solanet i Obaga de Vinyes”

Estat Legal

CAPÍTOL 1. ESTAT LEGAL
En aquest apartat es realitza una anàlisi dels aspectes legals de la forest. Punt molt important,
no solament com a instrument de consolidació de la propietat forestal, sinó també per a estudiar els
possibles condicionants de la determinació dels usos.
Tota la informació referent a aquest estat, tant als registres consultats com a la informació que
apareix, es pot veure a l’Annex.

1.1.

Posició administrativa

La forest Clots de Carbonera, CUP 131, Solanet i Obaga de Vinyes pertany al comú de veïns
del poble d’Ainet de Cardós, situat al terme municipal de Vall de Cardós, a la comarca del Pallars
Sobirà, província de Lleida.
La forest Clots de Carbonera està Catalogada d’Utilitat Pública amb la numeració 131. No està
partionada ni afitada. En canvi, Solanet i Obaga de Vinyes, no està catalogada, ni partionada ni
afitada.
No està inclosa dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. No té cap àrea inclosa dins de Xarxa
Natura 2000, ni declarades LIC o ZEPA.
Forma part de la Reserva Nacional de Caça Alt Pallars – Aran, protegida i regulada per llei.
Amb una superfície total de 94.000 ha. La seva gestió està en mans del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, els ajuntaments implicats hi tenen una participació dins de la Junta de la
Reserva.
També està inclosa dins de l’àmbit d’actuació de l’Agrupació de Defensa Forestal Mig Pallars
(ADF Mig Pallars). Formada per tots els municipis del Mig Pallars: Alins, Esterri de Cardós, Farrera,
Lladorre, Llavorsí, Tírvia i Vall de Cardós

1.2.

Pertinença

Les forests CUP 131 “Clots de Carbonera” i “Solanet i Obaga de Vinyes”, pertanyen al terme
municipal de Vall de Cardós i és propietat del Comú de veïns del poble d’Ainet de Cardós.
Consultats els registres existents, la forest de “Clots de Carbonera” està inscrita en el Registre
de la Propietat amb l’identificació registral següent; “Muntanya anomenada Clots de Carbonera TM
d’Estaon (Vall de Cardós)”. Amb una superfície de 290 ha.
Les dades del registre són les següents:
Taula I.1.2. Dades del Registre de la Propietat. Font: Cadastre de Vall de Cardós

Forest CUP 131 “Clots de Carbonera”

Forest “Solanet i Obaga de Vinyes”

· Terme municipal: Vall de Cardós

· Terme municipal: Vall de Cardós

· Tom: 535

· Tom: 535

· Llibre: 13

· Llibre: 13

· Full: 57

· Full: 61

· Núm. de la finca: 844

· Núm. de la finca: 846

· Núm. de la inscripció: 1a

· Núm. de la inscripció: 1a

 Segons el Cadastre, les identificacions fiscals, són; Comú de veïns d’Ainet de Cardós
(inclou també Solanet i Obaga de Vinyes). Superfície: 244,7825 ha.
 Segons l’Inventari de Béns Municipal, aquesta identificació és: per Clots de Carbonera ;
epígraf 1. Nº 10. Pertinença: Comú de veïns del poble d’Ainet de Cardós. Superfície: 290
ha. Bé patrimonial comunal i destinada a pastures, matolls i llenya. Per Solanet i Obaga de
Vinyes; epígraf 1. Nº 11. Pertinença: Comú de veïns del poble d’Ainet de Cardós.
Superfície: 58 ha. Bé patrimonial comunal i destinada a pastures, matolls i llenya.
 Segons el Cadastre urbanístic, no hi ha identificació per considerar-les sòl rústic. Sense
infraestructures urbanístiques.
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Estat Legal

Límits

Segons el Registre de la Propietat de Sort els límits són:
Per Clots de Carbonera:
• N: amb terres d’Araós i Benante
• E: amb terme municipal d’Esterri de Cardós i comunal de Cassibrós
• S: amb termes de Cassibrós i Bonestarre
• O: amb terme de Bonestarre
Per Solanet i Obaga de Vinyes:
• N: amb comunal de Lladrós
• E: amb finques d’Ainet i Cassibrós
• S: amb comunal de Ribera
• O: amb comunal de Bonestarre

Foto I.1.5. Vista panoràmica de Clots de Carbonera

1.4.

Enclavats

En el projecte, els enclavats s’han tingut en compte com a tals, i sobre ells, no s’ha realitzat
inventari forestal, ni s’han planificat actuacions, s’han actualitzat alguns límits i per tant, han quedat
fora de la superfície ordenada.
2
En tota la forest hi ha tres petits enclavats. La suma de les seves superfícies és de: 9.643 m . A
continuació es donen les referències de les parcel·les cadastrals.
Taula I.1.4. Relació dels enclavats dins de la forest. Font: Cadastre de Vall de Cardós

Parcel·la
464 a
464 b
29

Polígon
3
3
6

Superfície
2
4.047,0 m
2
4.359,9 m
2
1.236,1 m

Ús
Farratgera
Farratgera
Farratgera

Propietari
Josep Cadena i Sans
Josep Cadena i Sans
Maria Ricart i Vilaltella

Les parcel·les cadatrals 464 pertanyen a la forest “Solanet i Obaga de Vinyes”, mentre que la
parcel·la 29 pertany a “Clots de Carbonera”.
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Cabudes

Durant la recerca cadastral, s’han trobat diferents fonts d’informació, que determinen, la
superfície (cabuda) de les forests. S’ha de tenir en compte que les dades del Registre de la
Propietat són molt antigues, així com les tècniques utilitzades per mesurar i que la situació legal de
les forests han canviat molt durant el temps posterior. Es pot donar el valor de la cabuda (superfície
comptant enclavats) de la forest, segons:
Taula I.1.5. Cabudes. Font: Ajuntament Vall de Cardós i pròpia

Cabudes de la forest CUP 131
“Clots de Carbonera” i “Solanet i Obaga de Vinyes”
Registre de la Propietat
Inventari de Bèns Municipal
CUPCAT (Generalitat)
Cadastre (inclou les dos)
Cabuda digital

290 ha

No consta

290 ha

58 ha

133,33 ha

No és CUP

244,7825 ha

244,7825 ha

123,81 ha

122,66 ha

La cabuda digital total de la forest “Clots de Carbona, Solanet i Obaga de Vinyes” és de
246,47 ha.
Tot el treball està referit a les cabudes digitals, és a dir les que s’han planimetrat per ordinador,
esdevenint les superfícies més fiables degut al baix grau d’error que posseeix aquesta eina
cartogràfica.

1.6.

Servituds

S’entén per servitud el dret que hom té sobre la propietat d’atri. En l’àmbit forestal, aquestes
servituds fan referència generalment a drets històrics d’aprofitament de pastures, llenyes, caça, etc.
que algú (normalment un poble o terme) té sobre la propietat d’un altre poble o terme veí.
No consta cap servitud en la forest CUP 131 “Clots de Carbonera”.

1.7.

Ocupacions

S’entén per ocupació l’acció d’ocupar físicament de manera temporal una superfície
determinada dins una forest d’utilitat pública o protectora. Les ocupacions són sempre temporals
(activitats extractives, infraestructures de telefonia mòbil, instal·lacions d’estacions meteorològiques,
etc.)
Hi ha una ocupació, es tracta del pas d’una línia d’alta tensió que creua la forest per la part
baixa i pel costat dret. Aquesta ocupació no genera un benefici al poble d’Ainet de Cardós, ja que es
va pagar durant la instal·lació de les pilones.
El túnel hidroelèctric que baixa de la central de Tavascan tampoc genera uns ingressos al poble
d’Ainet.

1.8.

Ús i costums veïnals

Segons l’Inventari de Béns Municipal, la forest d’Ainet de Cardós, té un ús destinat a pastures,
matolls, i llenya.
Consultats el veïns, els usos i costums veïnals son els relacionats amb els aprofitaments dels
recursos del bosc:
- Aprofitaments de llenya per a la llar, tot i que actualment és un ús poc freqüent.
- Caça
- Aprofitaments de pastures.
- Recollida lliure de bolets pels veïns.
- Esplai i passejades pel bosc.
- Manteniment de les finques particulars existents com enclavats.
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Entre els més importants hi ha la recollida de bolets a la tardor (setembre, octubre), o bé també
en menor volum a la primavera, l’excursionisme a peu, sobretot durant els mesos d’estiu, i també a
la tardor, i els passejos en vehicles tot terreny, ja siguin motocicletes o cotxes 4x4.
Aquesta activitat, subjecta a la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural, i el Decret 166/1998, del 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural,
no s’ha vist controlada de moment, per això, una de les accions conjuntes a aquesta ordenació ha
estat la creació d’una reglamentació local enfocada a l’activitat motoritzada.
També cal contemplar com a activitat pròpia dins les costums de la gent; l’activitat de la caça,
regulada per la Reserva Nacional de l’Alt Pallars – Aran.
Cal contemplar a més, l’ús de les finques particulars, que suposa un ús de les pistes d’accés i
en molts casos motiva l’esplai i el recorregut de les forests amb cotxe o a peu.
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