
 
 

EDICTE SOBRE PERÍODE DE SOL·LICITUDS PER PORTAR BESTIAR ALS TERRENYS 
PER APROFITAMENT FARRATGER EN COMÚ DE LA MUNTANYA DE MOLLÓ (CUP 60), 
TEMPORADA 2020, I EXPEDICIÓ DE LES LLICÈNCIES CORRESPONENTS 
 

Es fa saber que per Decret d’Alcaldia de 20 d’abril de 2020 s’ha dictat la següent resolució: 
 

“DECRET D’ALCALDIA SOBRE OBERTURA DEL PERÍODE DE SOL·LICITUDS PER A 
PORTAR BESTIAR ALS COMUNALS DE LA “MUNTANYA DE MOLLÓ (CUP 60)”, 
ANUALITAT 2020 - Model de sol·licitud d’entrada de bestiar - Expedient X202000084 
 
Atès que aquest Ajuntament de Molló obté l’aprofitament veïnal per a pastures de la 

Muntanya de Molló (CUP 60, Elenc 1002), propietat de la Generalitat de Catalunya, 
per a l’anualitat 2019, amb de llicència autoritzada pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; 
 
Atès que el sector ramader és molt important al nostre municipi, i que molts 
ramaders confien en aquestes pastures estivals per alimentar els seus ramats; 
 

Atesa la campanya de la declaració única agrària, i pel fet d’haver d’elaborar els 
certificats vàlids per acreditar superfícies d’aprofitament farratger en comú a 
Catalunya. 

 
Atès que els ramaders han de definir la quantitat de caps de bestiar que portaran als 
terrenys comunals, i que aquest Ajuntament ha d’emetre les corresponents llicències 

d’aprofitament. 
 
Atès el BOP de Girona número 173, de 10 de setembre de 2014, en el qual es va 
aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys 
comunals per a pastures del municipi de Molló; i la seva modificació publicada al BOP 
de Girona número 75, de 14 d’abril de 2020. 
 

D’acord amb les competències d’alcaldia, RESOLC 
 
Primer.- Obrir el període de sol·licituds a les persones interessades en demanar 
l’entrada de bestiar als terrenys per aprofitament farratger comú de la CUP-60 – 
Muntanya de Molló. El període de sol·licituds serà del 22 d’abril al 22 de maig de 

2020 (inclosos).  
 

Segon.- Aprovar el model d’instància, així com aprovar també tota la documentació 
annexa i declaracions que hi ha de constar, d‘acord amb l’ordenança reguladora 
vigent, que estarà disponible al web https://www.mollo.cat/medinaturaldesrural.  
 
Tercer.- Ordenar que es publiqui aquest decret a l’E-Tauler, i que se’n faci difusió al 
web municipal, a les xarxes socials i a través d’un cartell informatiu que serà repartit 

als llocs habituals de propaganda al municipi. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que se celebri.” 

 
 
El que es fa públic per al general coneixement, i es fa saber que es pot trobar més 
informació al web https://www.mollo.cat/medinaturaldesrural.  

 
 
L’alcalde, Josep Coma i Guitart  

https://www.mollo.cat/medinaturaldesrural
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