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SOL·LICITUD DE TERRENYS D’APROFITAMENT FARRATGER COMÚ A LA  
MUNTANYA DE MOLLÓ 
 
Dades d'identificació del sol·licitant  
       
NOM I COGNOMS  

 
EXPLOTACIÓ RAMADERA  

 
NIF/CIF  

 
MÒBIL  

 
CORREU ELECTRÒNIC  

 
CARRER I NÚMERO  

 
POBLACIÓ  

 
CODI POSTAL  

 
 

En el cas de persones jurídiques, cal declarar les dades de tots els membres de la societat 
 
NOM I COGNOMS SOCI 1  

 
NIF/CIF  

 
NOM I COGNOMS SOCI 2  

 
NIF/CIF  

 
 
Sol·licito, d’acord amb l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys 
comunals per a pastures del municipi de Molló (BOP de Girona número 173, de 10 de 
setembre de 2014), que se m’assignin els terrenys d’aprofitament farratger en comú 
corresponents, i adjunto els documents següents: 
 

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. 
 

 
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. 
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Finalment, als efectes d’obtenir l’autorització per a l’accés als comunals, 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 
 
    
 
 
 
 
Informació sobre el tractament de dades personals 
 
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
Identitat: Ajuntament de Molló. Adreça postal: St. Sebastià, 2,  Molló, 17868. Correu electrònic: 
info@mollo.cat - Telèfon: 972-740387. Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@mollo.cat o St. 
Sebastià, 2 Molló 17868 
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT 
Tramitar la vostra sol·licitud.  
  
CONSERVACIÓ DE LES DADES 
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la 
qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i 
del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades 
establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 
 
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 
1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tr actament és necessari per al 
compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 
3.Llei 26/2010, del 3 d'a gost, de règim jurídic i de  procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS 
No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal. 
 
 TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.  
 
EXERCICI DE DRETS 
De conformitat amb el RGPD, te niu dret a accedir a les vostres dades de c aràcter personal, així com a 
rectificar les dades personals inexactes que us a fecten i a  oposar-vos a què les vostres dades personals 
siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits 
previstos per l'art. 21 RGPD. 
 
Si s'escau, podeu sol·licitar la s upressió de le s vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les 
dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà 
en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel 
compliment d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici 
de poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de 
legitimació. 
 
També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. 
En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions. 
 
Com podeu exercir els vostres drets? 
Per escrit adreçat al Ajuntament de Molló i St. Sebastià, 36, Molló ,  17 868 o bé, mitjançant formulari 
electrònic disponible a la seu electrònica http://www.mollo.cat  o el següent dpd@mollo.cat 
 
Quines vies de reclamació hi ha? 
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació 
davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/ 

Usuari
Texto escrito a máquina

Usuari
Texto escrito a máquina
Pots enviar aquest formulari mitjançant la seuelectrònica de l'Ajuntament. Per això cal queguardis aquest document omplert, i l'adjuntisa la tramesa digital que s'obrirà clicant aquí.Abans, caldrà que t'identifiquis.

Usuari
Texto escrito a máquina

Usuari
Texto escrito a máquina

https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=auth&redirect_uri=https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/forms_base/validresponse.asp&response_type=code&client_id=tramits2.seu.cat&approval_prompt=auto&codiens=17
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