AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE EN FORMA
D’UN TRAM MENSUAL D’ENERGIA ELÈCTRICA GRATUÏTA ALS
HABITATGES
AMB
VEÏNS
DELS
NUCLIS
AGREGATS
AMB
DETERMINADES CONDICIONS DE PERMANÈNCIA I ARRELAMENT.
L’Ajuntament de Llavorsí és productor d’electricitat mitjançant una minicentral
hidroelèctrica municipal de la seva propietat. Així consta a la corresponent concessió
d’aigües al Registre d’Aigües de la CHE (Secció A, Tom 38, Full 116) i també a
l’Inventari municipal de béns consta aquesta titularitat municipal d’aquesta minicentral
hidroelèctrica amb la qualificació de bé patrimonial.
Aquesta minicentral és la completa renovació d’una antiga minicentral que havia estat
qualificada com a bé comunal del “Comú de veïns del poble de Llavorsí”, però que “de
fet”, ja des de l’any 1968 es venia gestionant com a bé patrimonial municipal.
Després de que durant més de 25 anys, ni la concessió d’aigües ni la minicentral
s’utilitzessin com a comunals, i davant la important inversió projectada per a la seva total
remodelació, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de desembre de 2001, va acordar
canviar formalment la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial municipal.
No obstant això, els veïns de Llavorsí amb determinades condicions d’arrelament i
permanència, han vingut mantenint el dret a un tram de kwh gratuïts que s’ha vingut
regulant a “l’Ordenança especial reguladora de l’aprofitament de les forests comunals del
Comú de Veïns del poble de Llavorsí i d’altres drets comunals”
L’objecte d’aquestes Bases es atorgar un dret similar als veïns dels nuclis agregats del
municipi que compleixin les mateixes condicions de permanència i arrelament als seus
respectius pobles.
La finalitat d’aquestes subvencions en espècie, és la mateixa que la que es var tenir en
compte per a establir en el seu dia una bonificació del 95% en l’impost de construccions,
instal·lacions i obres: el de la revitalització socioeconòmica d’aquests nuclis agregats de
població.
Primera: Objecte i finalitat
L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions,
en espècie, per als veïns dels nuclis agregats del municipi de Llavorsí en forma d’un tram
mensual d’energia elèctrica gratuïta.
La finalitat d’aquesta subvenció és la revitalització socioeconòmica i el fre al
despoblament d’aquests nuclis agregats que pateixen unes condicions climatològiques i
d’accés molt desfavorables.
Segona: Retribució en espècie de la subvenció
Consistirà en el subministrament de 250 Kwh mensuals gratuïts impostos inclosos als
domicilis habituals i permanents dels beneficiaris.

Tercera: Beneficiaris
Poden ser beneficiàries
a) Els veïns originaris dels nuclis agregats de població del municipi de Llavorsí que
resideixin la major part de l’any al poble respectiu.
b) Els veïns no originaris d'aquests pobles, que resideixin la major part de l’any al poble
amb una antiguitat mínima de cinc anys.
Els veïns que perdin el dret per raó de canvi de residència, el recuperaran un cop regressin
i hagi transcorregut el mateix temps de l’absència, amb un màxim d’un any.
Quarta: Forma d’atorgament
Les empreses comercialitzadores amb les quals l’Ajuntament estableixi convenis a
aquests efectes, subministraran aquest bloc de 250 Kwh mensuals gratuïts als habitatges
principals on resideixin habitualment els veïns que hi tinguin dret a aquesta subvenció en
espècie. El cost d’aquests subministraments serà satisfet per l’Ajuntament a aquestes
comercialitzadores segons el preu convingut que haurà de ser el mateix per a totes les
companyies comercialitzadores.
Als veïns beneficiaris d’aquesta subvenció en espècie que tinguin contractat el
subministrament d’electricitat amb d’altres empreses comercialitzadores amb les quals
no hi hagi conveni a aquests efectes, l’Ajuntament els compensarà econòmicament de
forma anual, per anualitats vençudes i prèvia petició amb presentació pels interessats a
l’Ajuntament de les factures de la companyia que els subministri, abans del dia 1 de març
de l’any següent. L’import de la compensació serà el de la suma dels Kwh consumits cada
mes amb un màxim de 200 mensuals al preu de cost del terme d’energia que consti a les
factures presentades independentment dels descomptes que puguin haver i incloent el cost
dels impostos corresponents.
En cap cas la compensació corresponent a cada mes podrà superar el cost total de la
factura.
Cinquè. Condicions especials per determinats nuclis agregats
Els veïns del poble d’Aidí no tindran el dret a gaudir de la subvenció en espècie regulada
a aquestes bases perquè ja disposen del benefici veïnal similar regulat pels arts. 7 i 8 de
“l’Ordenança especial per l’aprofitament de les forests comunals del comú de veïns del
poble de Llavorsí i d’altres drets comunals”.
Sisè. Sol·licitud
Els veïns dels nuclis agregats que creguin complir les condicions establertes podran
sol·licitar aquesta subvenció en espècie a l’ajuntament qui, abans d’atorgar-la,
comprovarà la veracitat d’aquest compliment.
En cas de dubte sobre la condició de beneficiari resoldrà el Ple de l’Ajuntament.

Setè. Termini d’aplicació
Les subvencions en espècie regulades per aquestes bases es podran obtenir amb efectes
retroactius des d’1 de gener de 2018.
Disposició addicional:
La modificació aprovada per acord del Ple de 29 de gener de 2019 serà efectiva
retroactivament des d’1 de gener de 2019.
Diligència d'aprovació
Aquestes Bases que consten de sis articles, van ser aprovades inicialment pel Ple de
l'Ajuntament en sessió de data 19 de juliol de 2018 i modificades per acord de 29 de gener
de 2019 i, d'acord amb el que disposa la legislació vigent han estat exposades al públic al
tauler d'edictes de l'Ajuntament de Llavorsí i al BOP per termini de trenta dies sense que
es presentés cap reclamació.
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