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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE BESTIAR PER APROFITAMENT FARRATGER 
COMÚ A LA MUNTANYA DE MOLLÓ 
 
Dades d'identificació del sol∙licitant 
               

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL   
 

EXPLOTACIÓ RAMADERA   
 

NIF/CIF   
 

MÒBIL   
 

CORREU ELECTRÒNIC  
 

CARRER I NÚMERO   
 

POBLACIÓ   
 

CODI POSTAL   
 

 
Sol∙licito  QUE  SE  M’AUTORTIZI  A  L’ENTRADA  DELS  SEGÜENTS  CAPS  DE  BESTIAR  ALS  TERRENYS 
COMUNALS 
 

TIPOLOGIA (EDAT DELS ANIMALS SEGONS EL CENS RAMADER) 
L’edat del bestiar que es vol portar al comunal cal calcular‐la a data 1 de 
gener 

NÚMERO DE CAPS 

Boví de 6 a 24 mesos   
 

Boví de més de 24 mesos   
 

Equí de 6 a 24 mesos 
(del 29 de setembre al 31 de gener, i sempre que no es superi la càrrega ramadera admissible) 

 
 

Equí de més de 24 mesos 
(del 29 de setembre al 31 de gener, i sempre que no es superi la càrrega ramadera admissible) 

 
 

Oví/Cabrum   
 

 
L’autorització d’entrada de caps de bestiar es realitzarà d’acord amb  l’Ordenança reguladora de  l’aprofitament dels 
terrenys comunals per a pastures del municipi de Molló 

 
 
Adjunto els documents següents: 
 

Els  documents  que  cal  adjuntar,  ja  vaig  entregar‐los  en  el moment  de  fer  la  sol∙licitud  de  terrenys 
comunals  d’enguany  i  es  troben  dipositats  en  aquest  ajuntament,  i  declaro  que  no  hi  hagut  cap 
canvi o modificació dels mateixos. 


Fotocòpia del DNI: 

 
Si és una persona física: fotocòpia del DNI del titular.  
Si es una persona  jurídica:  fotocòpia del CIF de  l’empresa  i  fotocòpia del DNI de  tots els  socis, així  com 
acreditar  que  la  seva  seu  social  i  la  pròpia  explotació  agrària  estiguin  al  municipi.  Així  també,  caldrà 
acreditar la residència permanent al municipi.  
 

Fotocòpia  del  Full  de  dades  de  l’explotació  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, on consti sobretot les dades dels animals 
de l’explotació, actualitzada pel Departament en una data no anterior a l’1 de gener de l’any actual. 
 
Justificació d’estar donat d’alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, règim especial agrari. 
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Relació dels caps de bestiar que sol∙liciten portar al comunal, amb la seva identificació (DIB en el cas de bovins, 
passaport  en  el  cas  d’equins,  i  cròtal  en  el  cas  d’oví/cabrum).  Es  pot  portar  un  llistat  amb  la  identificació 
corresponent. Aquest  llistat s’ha de correspondre amb  la sol∙licitud de caps de bestiar que s’ha  fet a  la  taula 
anterior. 

Acredito, mitjançant documentació vigent, la titularitat del bestiar. 
 
Autorització i declaracions: 
 
Autoritzo  a  l’Ajuntament  a  fer  les  consultes  als  organismes  corresponents  per  a  fer  les  comprovacions 
necessàries per acreditar que es compleixen els requisits de l’ordenança vigent. 
 
Declaro  que  no  he  obtingut  o  obtinc  ingressos  de  l’arrendament,  cessió  o  qualsevol  altre  forma  jurídica 
anàloga, de terrenys cedits a tercers per a que els destinin a l’aprofitament de pastures. 
 
Finalment, als efectes d’obtenir l’autorització per a l’accés als comunals per a l’any actual, DECLARO 
que  les  dades  que  consten  a  la  sol∙licitud  presentada  i  la  documentació  adjunta  és  veraç  i 
actualitzada, així com que el bestiar ha passat els controls sanitaris legalment establerts. 

 
 
Signatura 
 
       

 
 
 
 
 
* Protecció de dades a https://www.mollo.cat/protecciodedades  
 

Usuari
Texto escrito a máquina
Pots enviar aquest formulari a través de la seu electrònica del web www.mollo.cat clicant aquí.

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=479&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica#
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