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mini de vuit mesos, a comptar de la data en què es declari
definitivament admesa la sol·licitud.
Dos. Transcorreguts els vuit mesos sense que hi hagi
hagut acord, el sol·licitant pot requerir l’Administració
perquè es pronunciï expressament en el termini de dos
mesos.
Tres. Qualsevol resolució definitiva ha de ser motivada.
Article deu.
U. El concurs públic a què es refereixen els articles
trenta-nou i cinquanta-tres de la Llei de mines s’ha de
convocar en un termini inferior a tres mesos, comptat a
partir del moment en què qualsevol interessat ho
sol·liciti.
Dos. En cas d’aixecament d’una zona de reserva a
favor de l’Estat, l’Administració ha de convocar el concurs
a què es refereix el paràgraf anterior, en el termini de sis
mesos comptats a partir de la declaració del terreny com
a franc, i els drets de la reserva es mantenen fins a la resolució del concurs.
Article onze.
Les referències a longituds establertes als articles
setanta-sis, dos, de la Llei de mines vigent, i noranta-nou,
u, del seu Reglament es refereixen, a partir de la promulgació d’aquesta Llei, al meridià de Greenwich. S’hi han
d’adoptar la projecció universal transversal de Mercator
(UTM) i la distribució de fusos i zones internacionals. Com
a el·lipsoide de referència s’ha d’utilitzar l’internacional
de Hayford (Madrid, mil nou-cents vint-i-quatre), datum
europeu (Postdam, mil nou-cents cinquanta) i meridià de
Greenwich com a origen de longituds.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Govern, en el termini màxim d’un any, ha de promulgar un estatut del miner i elaborar un pla per a la dignificació i la millora de l’hàbitat miner, tenint en compte,
entre altres, els aspectes a què es refereix la disposició
addicional de la Llei sis/mil nou-cents setanta-set, de quatre de gener, de foment de la mineria.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Les activitats d’exploració, investigació,
explotació, tractament i benefici de recursos de la secció
D) es declaren prioritàries als efectes que preveu la Llei de
foment de la mineria.
Segona.–El Govern, en el termini d’un any, ha de
remetre a les Corts Generals un projecte de llei de modificació del cànon de superfície, establert a la Llei de foment
de la mineria.
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a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, estiguin investigant o
explotant algun recurs de la secció D), han de presentar al
Ministeri d’Indústria i Energia, en el termini de sis mesos,
una memòria que inclogui els treballs efectuats fins a la
data, els resultats obtinguts, l’estat actual de les activitats
i el programa de treballs que s’han de realitzar. A la vista
d’això, la Direcció General de Mines i Indústries de la
Construcció ha de consolidar els títols corresponents o ha
de procedir en la forma establerta als articles cinquantavuit i setanta-tres de la Llei de mines, segons que es tracti
de permisos d’investigació o de concessions d’explotació,
respectivament.
Tercera.–En cas que, per aplicació del que preveu
l’article primer d’aquesta Llei, el Govern hagi acordat la
inclusió en la secció D) de nous jaciments minerals i
recursos geològics, els sol·licitants o titulars de permisos
o concessions existents per a aquests jaciments i recursos tenen els mateixos drets i terminis que s’inclouen en
les disposicions transitòries primera i segona d’aquesta
Llei. Els terminis esmentats s’han de comptar a partir de
l’acord d’inclusió.
Quarta.–A les zones de reserva a favor de l’Estat, proposades o declarades, existents a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, els és aplicable el que preveu l’article quart
d’aquesta, llevat del termini, que en comptes de dotze
mesos és de vint-i-quatre, comptat a partir de la data
d’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Cinquena.–Totes les quadrícules mineres que comprenguin terrenys inclosos dins el perímetre de demarcació de permisos d’exploració, permisos d’investigació o
concessions d’explotació atorgats d’acord amb les legislacions anteriors, o referits al meridià de Madrid, es consideren no registrables i els espais francs que comprenguin s’han d’atorgar, com a demesies, als titulars de les
concessions d’explotació els terrenys de les quals estiguin totalment o parcialment situats dins la mateixa quadrícula o dins les contigües. Tot el terreny franc es pot
atribuir a un sol dels concessionaris o es pot dividir entre
dos o més, segons la conveniència tècnica de l’explotació
i els avantatges socials i econòmics que ofereixin els concessionaris.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial de Madrid, cinc de novembre de mil noucents vuitanta.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–Els titulars de permisos o concessions sobre
recursos de la secció C) que, a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, no estiguin investigant o aprofitant algun dels recursos de la secció D), disposen del termini d’un any per
sol·licitar els permisos d’exploració o d’investigació corresponents, o la concessió d’explotació, segons els casos, per
al recurs o recursos de la secció D), l’existència dels quals
sigui presumible o provada dins el mateix perímetre que
correspon als seus títols respectius. Si en aquest termini no
exerceixen aquest dret, s’entén que hi renuncien, i, des
d’aquest moment, l’Estat pot realitzar, si no ho ha efectuat
amb anterioritat, la inscripció de proposta de declaració de
zona de reserva per a un o diversos recursos de la secció
D). Transcorreguts sis mesos des del moment anterior
sense que l’Estat realitzi aquesta inscripció, el terreny
queda franc per als recursos esmentats.
Segona.–Els titulars de permisos d’investigació o de
concessions d’explotació de recursos de la secció C) que,
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LLEI 55/1980, d’11 de novembre, de forests veïnals de mancomú. («BOE» 280, de 21-11-1980.)
JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
Article primer.
Es regeixen per aquesta Llei les forests de naturalesa
especial que, amb independència del seu origen, pertanyin
a agrupacions veïnals en la seva qualitat de grups socials
i no com a entitats administratives i siguin aprofitades
consuetudinàriament de mancomú pels membres
d’aquelles en la seva condició de veïns.
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Article segon.
U. Les forests veïnals de mancomú són béns indivisibles, inalienables, imprescriptibles i inembargables, no
estan subjectes a cap contribució de base territorial ni a la
quota empresarial de la Seguretat Social agrària i la seva
titularitat dominical correspon, sense assignació de quotes, als veïns integrants a cada moment del grup comunitari de què es tracti.
Dos. No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
es pot procedir excepcionalment a la permuta entre
terrenys de valor similar de forests adjacents de les regulades per aquesta Llei, per acord de les comunitats interessades i sens perjudici del que disposa l’article quinze.
Article tercer.
U. No obstant la seva inalienabilitat, aquestes forests
poden ser objecte de cessió temporal, en tot o en part, a
títol onerós o gratuït, per a obres, instal·lacions, serveis o
fins que redundin de manera principal en benefici directe
dels veïns.
Dos. Les forests de mancomú també poden ser
objecte d’expropiació forçosa o imposició de servituds
per causes d’utilitat pública o interès social prevalents a
les de la mateixa forest, mitjançant declaració expressa,
amb l’informe previ del Ministeri d’Agricultura i escoltades les comunitats afectades. En tot cas, l’import de les
quantitats abonades per l’entitat expropiant s’ha d’invertir
en obres o serveis d’interès general i permanent per a la
comunitat veïnal.
Tres. Amb caràcter temporal, les comunitats titulars
de les forests poden establir sobre aquestes, fins a un
termini màxim de trenta anys, drets de superfície amb
destinació a instal·lacions, edificacions o plantacions.
Quatre. El dret de superfície s’ha de constituir necessàriament en escriptura pública que, com a requisit
imprescindible per a la seva eficàcia, s’ha d’inscriure en el
Registre de la Propietat. És transmissible i susceptible de
gravamen, amb les limitacions que s’hagin consignat en
l’escriptura esmentada, i es regeix per les disposicions
d’aquest article, pel títol constitutiu del dret i, subsidiàriament, per les normes del dret privat. S’extingeix pel transcurs del termini pactat i per les altres causes que
s’expressin en el títol indicat.
Cinc. La contraprestació del superficiari pot consistir
en el pagament d’una suma alçada per la concessió, en el
d’un cànon periòdic, en l’adjudicació de part de l’arbreda
en diverses d’aquestes modalitats a la vegada, o en altres
de diferents. En tot cas, la comunitat titular de la forest ha
de fer seva, en extingir-se el dret de superfície, la propietat
de tot el que s’hi hagi edificat, instal·lat o plantat, sense que
hagi de satisfer cap indemnització, sigui quin sigui el títol
en virtut del qual s’hagi constituït aquell dret.
Sis. L’extinció del dret de superfície per decurs del
termini provoca la de tota classe de drets reals o personals imposats pel superficiari.
Set. Si per qualsevol altra causa es reuneixen en la
mateixa persona els drets de propietat del sòl i els del
superficiari, les càrregues que recaiguin sobre un dret i
l’altre han de continuar gravant-los separadament.
Article quart.
U. La comunitat ha de regular, per mitjà d’estatuts,
l’exercici dels drets dels partícips, els òrgans de representació d’administració o de gestió, les seves facultats, la
responsabilitat dels components i la impugnació dels
seus actes, així com les altres qüestions que estimi pertinents respecte a la forest, dins els límits establerts per les
lleis.
Dos. L’aprovació, reforma o revocació dels estatuts
s’ha de formalitzar davant l’òrgan més immediat de la
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justícia municipal, en territori del qual radiqui la forest. El
procediment d’aprovació dels primers l’ha de promoure
qualsevol dels partícips, i ha d’aportar una relació de tots
els altres, per a la seva citació, i el projecte d’estatuts. Dins
els cinc dies següents a la recepció d’aquests documents
pel jutjat corresponent, els ha de sotmetre a informació
pública pel termini d’un mes, per a coneixement dels que
es considerin amb dret a formar part de la comunitat i
perquè puguin comparèixer i prendre part en el procés
d’aprovació. En la mateixa provisió el jutge ha d’assenyalar
el dia i l’hora, dins els deu següents a l’expiració del termini per a la informació pública, en què ha de tenir lloc la
compareixença per a la deliberació i aprovació, si s’escau,
dels estatuts, i ha de manar citar tots els que figurin en la
relació presentada perquè hi assisteixin, sense aportar
còpia d’aquesta ni del projecte d’aquells, però els ha de
prevenir que els poden examinar a la Secretaria durant
les hores de despatx. La compareixença per a la deliberació i aprovació si s’escau ha de tenir lloc en el mateix jutjat, llevat que aquest consideri convenient constituir-se en
un lloc més adequat per facilitar la concurrència dels partícips.
Si se suscita controvèrsia sobre el dret a pertànyer a la
comunitat, l’ha de resoldre el mateix jutjat amb caràcter
provisional, i es reserva a les parts l’exercici de les accions
que els corresponguin.
Les actuacions a què doni lloc aquest apartat són gratuïtes i el jutge, en el termini dels vuit dies següents a la
compareixença en què es produeixi acord sobre això, ha
de remetre testimoni dels estatuts a la delegació corresponent del Ministeri d’Agricultura.
La reforma i la revocació dels estatuts, les ha d’acordar
l’Assemblea de la comunitat, amb el quòrum exigit a
l’apartat dos de l’article següent. El representant legal de
la comunitat ha de presentar, en el termini dels vuit dies
des de la realització de l’Assemblea, un certificat dels
acords de reforma o revocació al jutjat corresponent, a fi
que aquest en remeti testimoni a la delegació del Ministeri d’Agricultura dins del mateix termini.
Tres. Els estatuts o les seves modificacions comencen a tenir efectes l’endemà de la seva recepció a la Delegació Provincial d’Agricultura, on queden en registre
públic.
Article cinquè.
U. L’administració, gaudi i disposició de les forests
veïnals de mancomú corresponen exclusivament a la
comunitat propietària respectiva, que té plena capacitat
jurídica per al compliment dels seus fins, inclòs l’exercici,
tant en via judicial com administrativa, de totes les
accions que siguin necessàries per a la defensa dels seus
interessos específics.
Dos. Per a les decisions que preveuen els dos articles precedents i, en general, per a tots els actes de disposició, és necessari un acord favorable de tres quartes
parts dels membres de la comunitat.
Tres. La regulació del gaudi, ús o cessió d’aprofitaments i convenis d’explotació amb l’Administració pública,
entitats socials, mancomunitats, cooperatives o particulars, i els actes d’administració en general requereixen
l’acord de la majoria dels partícips, llevat que els estatuts
exigeixin un quòrum més elevat.
Quatre. Els estatuts de la comunitat han de regular la
participació dels seus membres en els aprofitaments de
pasturatge, collita i altres de percepció directa en les
forests veïnals de mancomú, sota el principi de la distribució justa entre els partícips.
Cinc. Els arrendaments que recaiguin sobre aquesta
classe de forests es regeixen pel Codi civil amb les especialitats següents: a) el període contractual no pot ser
superior a quinze anys, i b) les millores i instal·lacions que
pugui realitzar l’arrendatari queden de propietat de la
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comunitat veïnal en acabar el termini pactat sense cap
compensació per a aquell.
Article sisè.
U. La gestió administrativa de la forest, l’execució
dels acords de la comunitat i la representació d’aquesta
en les seves relacions amb tercers corresponen als òrgans
establerts amb aquesta finalitat en els estatuts. Mentre
aquests no tinguin efecte, ha d’exercir aquestes facultats
una junta provisional, composta per un president i dos
vocals, elegits d’entre els partícips, cada dos anys, que, en
especial, ha d’impulsar la redacció i aprovació dels estatuts de conformitat amb el que disposa l’article quart.
Dos. Tant abans com després de l’aprovació dels
estatuts, qualsevol dels partícips pot comparèixer en
judici en assumptes que afectin els drets de la comunitat,
per exercir-los o per defensar-los; en aquest cas, les resolucions que es dictin a favor seu afavoreixen la comunitat,
i les contràries no la perjudiquen.
Article setè.
Els estatuts han de regular qui ha de representar cada
«casa oberta amb fums» en tot el que es refereix a la
forest, així com la forma d’acreditar aquesta representació. Si no n’hi ha, la comunitat veïnal s’ha d’entendre
vàlidament amb qui designin expressament els membres
majors d’edat de cada família o, si no ho fan, amb qui
assumeixi de fet la direcció de l’explotació familiar a cada
casa.
Article vuitè.
Quan s’extingeixi l’agrupació veïnal titular, l’ens local
menor de què es doti la comunitat autònoma corresponent o, si no n’hi ha, el municipi en territori del qual radiqui la forest, n’ha de regular el gaudi i conservació, en les
condicions establertes per als béns comunals, amb deures
inherents de vigilància i bona administració fins que es
restableixi la comunitat veïnal. Per a la defensa de la
forest durant aquesta situació transitòria, l’entitat local
corresponent pot exercir totes les accions judicials respecte a la propietat que representa i els mitjans jurídics
que la legislació local li confereixi respecte als seus propis
béns.
Si al cap de trenta anys no es restaura l’agrupació veïnal, el bé passa definitivament al patrimoni de l’entitat
local administradora amb el caràcter de comunal.
Article novè.
Els jurats de forests veïnals de mancomú, ja creats, i
els que el Ministeri d’Agricultura acordi crear en altres
províncies, on hi hagi forests de les regulades en aquesta
Llei, han d’exercir la seva competència per conèixer de les
qüestions que es promoguin sobre classificació
d’aquestes i tenen la composició següent:
President: El representant designat per l’òrgan executiu de la comunitat autònoma o, si no hi ha aquesta o no
té transferides les competències i mitjans corresponents,
el governador civil de la província.
Vicepresident: Un magistrat de l’Audiència Provincial
designat reglamentàriament.
Vocals: El delegat provincial del Ministeri d’Agricultura
o un funcionari tècnic designat per aquest, un advocat de
l’Estat de la província, un lletrat designat pel col·legi
corresponent, un enginyer del Servei Provincial de
l’ICONA, un representant de la Cambra Provincial Agrària
i un representant de la comunitat propietària implicada en
cada cas.
Secretari: Un funcionari tècnic designat per la Presidència.
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S’ha de determinar reglamentàriament tot el que es
refereix al règim d’incompatibilitats, excuses, assistències, dietes, sancions i substitucions dels membres del
jurat.
Article deu.
U. Els expedients de classificació de les forests veïnals de mancomú s’inicien per acord del jurat, d’ofici, o a
instància de veïns amb dret a aprofitament, de
l’Administració agrària, de les cambres agràries o de les
organitzacions sindicals agràries.
Dos. Per via reglamentària s’ha de regular el procediment de classificació en què s’han d’escoltar tots els
que resultin interessats en l’expedient i els organismes o
entitats que tinguin competència material o tècnica en
l’assumpte han de retre informe.
El procediment s’ha de notificar inexcusablement en
la seva fase inicial a les persones o entitats a favor de les
quals aparegui inscrit en el Registre de la Propietat algun
títol relatiu a la forest.
S’ha de donar publicitat a la iniciació de l’expedient
mitjançant la fixació d’edictes en els llocs públics de costum en l’assentament de la comunitat veïnal interessada.
Tres. Iniciat l’expedient de classificació, cap terreny
afectat per aquell no pot ser objecte d’alienació, divisió o
gravamen fins que recaigui l’oportuna resolució per part
del jurat, per a la qual cosa s’ha de practicar l’anotació
corresponent en el Registre de la Propietat. Qualsevol
aprofitament sobre les forests que no sigui dels expressats a l’apartat quatre de l’article cinquè ha de ser objecte
de publicació en la forma que preveu l’últim paràgraf de
l’apartat anterior i els veïns de la comunitat interessada
poden assistir a les subhastes i participar-hi si s’escau.
Quatre. Els beneficis nets que resultin dels aprofitaments durant la tramitació de l’expedient i els meritats
abans d’iniciar-se aquest que estiguin en poder de l’ICONA
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits, com a
conseqüència de l’esmentada classificació o declaració
judicial de titularitat, llevat d’acord exprés en un altre sentit entre la comunitat de veïns presumptament titular del
domini de la forest i l’ajuntament en el terme del qual
radiqui.
Cinc. Una vegada ferma la classificació de la forest
com a veïnal de mancomú i reconeguda, si s’escau, la
titularitat dominical a favor de la comunitat de veïns, s’ha
de procedir a lliurar-li el dipòsit a què es refereix el
paràgraf anterior.
Sis. Des que s’iniciïn els expedients d’investigació
corresponent, els ajuntaments, a petició dels veïns, poden
suspendre l’exacció de tot tipus de cànon o preu municipal en els aprofitaments als quals es refereix el paràgraf
quatre de l’article cinquè. Si aquests expedients tenen un
resultat negatiu quant a la qualificació com a forest veïnal
de mancomú, queden sotmesos al règim anterior a aquella iniciació.
Set. En cas que el bé classificat estigui inclòs en un
inventari de béns municipals o en el Catàleg de forests
d’utilitat pública, ni l’ajuntament ni l’Estat estan obligats a
impugnar la resolució del jurat.
Vuit. Les resolucions del jurat posen fi a la via
administrativa, són executives i poden ser directament
impugnades en via contenciosa administrativa, de
conformitat amb la llei reguladora de la jurisdicció
esmentada.
Nou. Les qüestions relatives al domini i altres drets
reals sobre les forests de què es tracta són competència
de la jurisdicció ordinària.
Article onze.
El Ministeri d’Agricultura, en el termini màxim de tres
anys, ha de realitzar la investigació oportuna de les forests
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radicades a cada província amb un jurat de forests veïnals
de mancomú constituït, a fi de promoure la classificació
com a tals de les que corresponguin, sens perjudici que
posteriorment s’ampliï la llista obtinguda si es té notícia
de l’existència d’altres forests d’aquesta classe no investigades. A les províncies en què no estigui constituït el
jurat, el termini de tres anys es compta a partir de la seva
constitució.
L’expedient d’investigació de cada forest s’ha de
remetre als jurats provincials de forests veïnals de mancomú en el termini màxim de tres mesos des de la seva
finalització.
Els jurats provincials han d’iniciar l’expedient de classificació de cada forest dins el termini de tres mesos a
partir de la recepció de l’expedient d’investigació corresponent.
Amb les forests la classificació de les quals sigui
ferma, el Ministeri d’Agricultura ha de formar unes relacions especials degudament ordenades, que tenen virtualitat plena per al millor exercici de les facultats tècniques
que corresponguin als seus serveis.
Article dotze.
No és obstacle per a la classificació de les forests com
a veïnals de mancomú la circumstància d’estar incloses
en catàlegs, inventaris o registres públics amb assignació
de titularitat diferent, llevat que els assentaments s’hagin
practicat en virtut de sentència dictada en un judici declaratiu.
Article tretze.
La classificació que el Jurat Provincial realitzi d’una
forest com a veïnal de mancomú, una vegada ferma, produeix els efectes següents:
U. Atribuir la propietat de la forest a la comunitat
veïnal corresponent, mentre no hi hagi sentència ferma
en contra pronunciada per la jurisdicció ordinària.
Dos. Excloure la forest de l’inventari de béns municipals o del Catàleg de les d’utilitat pública, si hi figura.
Tres. Servir de títol immatriculador suficient per al
Registre de la Propietat. En cas de contradicció entre la
resolució del jurat i el que consti en el Registre, cal atenirse al que preveuen en aquests supòsits la Llei de forests i
el seu Reglament, en concordança amb el que disposen la
Llei i el Reglament hipotecari.
Els certificats que s’expedeixin per a immatriculació
registral de les forests han d’incloure els requisits de
l’article dos-cents sis de la Llei hipotecària i concordants
del seu Reglament. Aquests certificats estan exempts dels
impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i les primeres inscripcions d’aquestes
forests i les cancel·lacions que pertoquin per aquest motiu
són gratuïtes.
Article catorze.
L’Administració assumeix, respecte a les forests regulades per aquesta Llei, les tasques següents:
U. Procedir a la seva delimitació i fitació, si és necessari.
Dos. Vetllar per la seva conservació i integritat.
Tres. Prestar a les comunitats titulars els serveis de
divulgació que es considerin necessaris i els d’assessorament i auxili tècnic que els interessats li sol·licitin.
Quatre. Redactar, a petició de la comunitat i en el
termini de dos anys des de la sol·licitud, un programa de
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transformació de la forest amb el seu pla d’inversions
corresponent.
Cinc. Aplicar amb caràcter absolutament preferencial, a instància dels titulars, les accions directes o indirectes de promoció agrícola, ramadera o forestal que
l’Administració tingui establertes de forma general, sempre que siguin tècnicament i econòmicament aplicables a
les característiques de la forest.
Sis. Confeccionar, en el termini de quatre anys, un
pla general d’aprofitament de forests veïnals de mancomú, amb les dotacions tècnica, financera i pressupostària necessàries, fixació de les etapes d’execució i sistemes d’actuació per portar-lo a terme amb la conformitat
de les comunitats corresponents.
Article quinze.
Les comunitats autònomes, els governadors civils, les
autoritats i serveis agraris, els alcaldes i les corporacions
locals, així com les persones i institucions que coneguin
qualsevol acte que atempti contra la conservació o la integritat d’una forest de les regulades en aquesta Llei o la
posi en perill, ho han de posar en coneixement del Ministeri Fiscal, i aquest ha d’exercir les accions civils i penals
que siguin adequades per restablir la situació jurídica
correcta i perseguir els actes que la contradiguin.
Les mateixes autoritats, organismes i particulars han
de donar compte dels actes pertorbadors que tinguin lloc
contra les forests veïnals de mancomú a la Prefectura dels
Serveis Provincials de l’ICONA i aquesta ha d’exercir, respecte a les forests esmentades, les mateixes facultats de
preservació, correctives i sancionadores previstes, amb
relació a les forests catalogades al títol VI de la Llei de
forests de vuit de juny de mil nou-cents cinquanta-set i a
les disposicions reglamentàries que el despleguen, pels
procediments que preveu la normativa esmentada, i és
preceptiva l’audiència oportuna de la comunitat titular.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El que estableix aquesta Llei s’entén sens perjudici del
que disposin els estatuts d’autonomia respectius en
aquesta matèria.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–Per excepció al que disposa l’article tretze,
tres, d’aquesta Llei, les resolucions dels jurats provincials
tenen eficàcia durant el termini de cinc anys a partir de la
seva fermesa, per rectificar les immatriculacions contradictòries del Registre de la Propietat, llevat que aquestes
s’hagin practicat en virtut de sentència dictada en un
judici declaratiu.
Segona.–Les ordenances aprovades i les juntes de
comunitat constituïdes d’acord amb la legislació anterior
continuen regint després de la vigència d’aquesta Llei
mentre la mateixa comunitat no decideixi modificar-les o
substituir-les.
Tercera.–Les comunitats que en entrar en vigor
aquesta Llei hagin iniciat el procediment d’aprovació de
les seves ordenances d’acord amb la legislació anterior
poden optar per la continuació del tràmit iniciat o bé per
començar-lo de nou, segons el procediment instaurat en
aquesta Llei.
Quarta.–Les ordenances vigents i les que s’aprovin
d’acord amb la legislació anterior s’han de remetre a la
Delegació Provincial d’Agricultura, als efectes del registre
previst en el paràgraf tres de l’article quart.
Cinquena.–Mentre no es faci ús de la facultat reglamentària conferida a la primera disposició final, és aplicable el Reglament de vint-i-sis de febrer de mil nou-cents
setanta, en tot el que no estigui en contradicció amb
aquesta Llei.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Queden autoritzats els ministeris d’Agricultura i de Justícia, conjuntament o separadament, per
dictar les normes de desplegament i aplicació d’aquesta
Llei en l’esfera de les seves respectives competències. Ho
han de fer en el termini de sis mesos.
Segona.–Les referències fetes en aquest text legal a
les autoritats o òrgans de l’Administració central s’entenen
efectuades als organismes corresponents de les comunitats autònomes a partir de la transferència a aquestes de
les competències corresponents.
Tercera.–Els negocis jurídics realitzats sense intervenció de la comunitat titular de la forest, abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei o de la classificació d’aquella,
s’han de sotmetre a les normes següents:
a) Les ocupacions o servituds concedides per
l’Administració de l’Estat sobre forests que estiguin incloses en el Catàleg de les d’utilitat pública o per
l’Administració local amb la consideració de béns comunals o de propis subsisteixen en els termes de la concessió, i la comunitat titular entra a percebre el cànon o
indemnització que es meriti a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei i aquella pot exigir l’actualització d’aquestes
o l’expropiació de la concessió, en la forma que es determini reglamentàriament, quan l’ocupació tingui per
objecte la realització d’activitats comercials, industrials o
agràries. Aquesta regulació no obsta que la comunitat
titular exerceixi les accions d’impugnació que es derivin
de la legislació reguladora d’aquestes concessions, així
com de caducitat d’aquestes per incompliment de les condicions establertes.
b) Sobre els consorcis o convenis concertats per
l’Administració forestal, amb intervenció o no de les diputacions provincials, la comunitat titular de la forest ha
d’adoptar qualsevol de les opcions següents: Primera.
Subrogar-se en els drets i obligacions derivats del consorci. Segona. Resoldre el consorci o conveni reintegrant
a l’Estat les inversions que hagi efectuat i que no estiguin
ja amortitzades. Tercera. Convertir l’antic consorci en un
conveni dels que estableix la Llei cinc/mil nou-cents
setanta-set, de quatre de gener, de foment de producció
forestal, o qualsevol altre dels que permeti la legislació
vigent a cada moment. En aquest últim supòsit, el conveni s’ha de concertar directament entre la comunitat
propietària i l’ICONA.
Les quantitats que, segons les opcions de la comunitat, es reintegrin a l’Estat o hagin de constituir les partides
inicials dels comptes d’avançament dels nous convenis
han de ser la diferència entre la totalitat de les despeses
realitzades en la forest amb motiu del consorci o conveni
anterior i la totalitat dels ingressos procedents dels aprofitaments realitzats, a excepció dels percebuts per la part
que hagi intervingut en aquell com a suposat propietari
del sòl.
L’ICONA pot reduir, totalment o parcialment, aquestes
partides inicials, sempre que el Pla d’aprofitament de la
forest, o de part d’aquest, així ho aconselli per raons
d’interès agrari.
c) Els altres són inexistents en dret.
Quarta.–El termini que estableix la disposició transitòria segona del Reglament per a l’aplicació de la Llei
cinc/mil nou-cents setanta-set, de quatre de gener, de
foment de producció forestal, aprovat pel Reial decret mil
dos-cents setanta-nou/mil nou-cents setanta-vuit, de dos
de maig, per sol·licitar la conversió de consorcis en convenis, amb aplicació dels beneficis esmentats en la disposició esmentada, es compta, per a les forests regulades en
aquesta Llei, des de la data de la seva entrada en vigor, si
ja hi estan classificades com a veïnals de mancomú, i en
un altre cas, des que adquireixi fermesa la declaració
corresponent del Jurat Provincial en aquest sentit.
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Cinquena.–El destí agrícola o ramader no és obstacle
a la conceptuació com a forests veïnals de mancomú dels
terrenys que reuneixin les característiques que preveu
aquesta Llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Llei número cinquanta-dos/mil noucents seixanta-vuit, de vint-i-set de juliol, sobre forests
veïnals de mancomú.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial de Madrid, onze de novembre de mil noucents vuitanta.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI 57/1980, de 15 de novembre, sobre canvi
de denominació de l’actual província de
«Logronyo» per la de «província de La Rioja».
(«BOE» 281, de 22-11-1980.)
JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
Article primer
L’actual província de Logronyo es denomina província de La Rioja i manté el nom de Logronyo per a la seva
capital.
Les referències que els òrgans de l’Estat o altres organismes públics hagin realitzat al nom antic s’entenen
fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.
Article segon
El que disposa l’article anterior no comporta una alteració en les denominacions dels territoris o comarques
situats fora de la província.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El Govern queda facultat per adoptar les disposicions
necessàries per a l’aplicació gradual d’aquesta Llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial de Madrid, quinze de novembre de mil
nou-cents vuitanta.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

