El bosc, una font natural i renovable
d’energia que cal gestionar

EXTRACCIÓ DE LLENYA
RESPONSABLE

Bo per la teva llar, bo pels nostres boscos

ORDINACIÓ REGULADORA DE L’OBTENCIÓ DE LLENYA
PER A ÚS PARTICULAR DELS BOSCOS
DE LA PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
Per tal de mitigar alguns efectes de la crisi energètica que ens afecta i promoure una gestió
sostenible dels recursos forestals, aquelles llars de la parròquia que disposin d’un sistema
de calefacció de llenya, poden obtenir fusta de forma gratuïta dels boscos lauredians.
Per a fer-ho possible, el Comú ha desenvolupat l’Ordinació reguladora de l’obtenció de
llenya per a ús particular dels boscos de la parròquia de Sant Julià de Lòria.
Això s’ha fet amb un doble objectiu. D’una banda oferir a les llars, únicament i
exclusivament a títol particular, llenya per escalfar la casa de forma gratuïta i per altra
banda, realitzar una aprofitament de les llenyes que millori la salut del bosc, de manera
que s'afavoreixi la seva conservació.
Aquest Ordinació ens diu de forma clara quines són les condicions per a extreure llenyes,
com per exemple:
1. Cal sol·licitar-ho sempre amb antelació al Comú.
2. Únicament ho pot demanar un particular, mai una empresa o una societat.
3. Cada ciutadà pot obtenir fins a tres permisos l’any d’un màxim d’un m3 cada un.
4. Està absolutament prohibit vendre o cedir la llenya a tercers. La seva extracció és
únicament i exclusivament per a l’ús de la pròpia llar de foc en el domicili particular.
5. Únicament es pot obtenir llenya dels arbres prèviament marcats pel Comú.
6. La tala i el transport de la llenya s’haurà de fer seguint el que preveu l’Ordinació
reguladora de l’obtenció de llenya per a ús particular dels boscos de la parròquia
de Sant Julià de Lòria.
7. Abans de fer cap actuació al bosc, les persones interessades han d’esperar a rebre
el permís del Comú. Un cop obtingut el permís per escrit, caldrà que segueixin
escrupolosament les normes descrites en els articles de l’Ordinació i el plec de
condicions tècniques particulars de cada Lot de llenyes.

Si esteu interessats, informeu-vos consultant www.santjulia.ad o trucant al tel. 871 700

