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Expedient núm. X2020000704 - 1218-000002-2020 

 

 

La secretària de l’Ajuntament,  

 

CERTIFICA: 

 

Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 26 de març de 2021 ha 

adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 

 

 

Títol: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de 

l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló. 

 

Text: 

 

Vist que per mandat de l’Alcaldia s’ha incoat un expedient que té per finalitat aprovar 

la modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a 

pastures al municipi de Molló. 

 

Vista la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels 

comunals per a pastures al municipi de Molló: 

 

- Modificar l’article 3, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 3. Comissió de Pastures. 
 

1. L’Ajuntament constituirà a l’inici del mandat municipal la Comissió de Pastures, òrgan 
assessor de l’administració municipal. 

 
2. La Comissió de Pastures estarà formada per: 

 
a) L’alcalde/essa, que actuarà com a president/a de la comissió, podent delegar 

aquesta funció a un dels regidors/es de la Corporació.  
b) El regidor/a amb competències en ramaderia. 
c) Un representant de la Generalitat de Catalunya per la Muntanya de Molló. 

d) Tots els ramaders que siguin beneficiaris d’acord a l’article 5 d’aquesta 
ordenança. 

 

3. L’Ajuntament serà l’encarregat de determinar el nombre de juntes a l’any. 
 

4. L’Ajuntament, a través del president/a o qui designi, serà l’encarregat d’elaborar l’ordre del 

dia i de convocar els membres de la comissió. Aquesta convocatòria caldrà fer-la com a mínim 
24 hores abans, sense perjudici de que per acord de la majoria es puguin celebrar en un 
termini de temps inferior si hi ha assumptes urgents a tractar que no puguin demorar-se. 
Abans de cada comissió es farà arribar una proposta d’ordre del dia, i es nomenarà un 
secretari/a entre els membres d’aquesta comissió per tal que redacti per escrit l’acta de la 
sessió i la faci arribar a tots els membres una vegada aquesta hagi acabat. Aquesta acta haurà 
de ser aprovada a la següent sessió de la comissió que se celebri.   

 
5. Són funcions de la Comissió de Pastures: 
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a. Proposar anualment el nombre de caps de bestiar que s’autoritzaran a cada 
ramader en la llicència municipal, sense sobrepassar el límit de càrrega 
admissible. 

b. Fer-se responsable del manteniment de les instal·lacions ramaderes tals com 
abeuradors, filats, mànegues, etc. 

c. Comunicar a l’Ajuntament les incidències o mancances que detecti en les 
forests i proposar accions de millora. 

d. Solucionar en primera instància possibles conflictes entre ramaders. 
e. Vetllar pel manteniment dels camins ramaders d'accés als comunals. 

f. Vetllar pel manteniment de la delimitació dels comunals amb les finques 
veïnes. 

g. Vetllar per la conservació dels elements culturals històrics relacionats amb les 
pastures comunals (barraques de pastors, etc.). 

 
6. La Comissió de Pastures tindrà la condició d’interessat en els procediments administratius 
que afectin els interessos ramaders i els seus acords vincularan a tots els ramaders.” 

 

-  Modificar l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 5. Beneficiaris dels comunals. 
 
1. Seran beneficiaris dels comunals les persones veïnes del municipi que compleixin tots els 

requisits següents: 
 
a) Que siguin titulars d’una explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques 

com jurídiques, degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.  

b) Que l'activitat principal del titular de l'explotació sigui l'agricultura i/o ramaderia, que 
s'acreditarà mitjançant justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la 
Seguretat Social, branca d'Agricultura. 

c) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de posseir una 
antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. En el cas que el titular o titulars 
d’una explotació ramadera beneficiària l’any anterior causi baixa per defunció, jubilació o 
canvi de titular (ampliar societat), només es demanarà estar empadronat al municipi al 
nou o nous titulars de la mateixa explotació en cas de que existeixin vincles familiars. 
Les persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al 

municipi.  
Totes aquestes persones hauran de residir de forma permanent al municipi. 

d) Haver pagat les quotes i/o taxes de la llicència d’aprofitament de l’any anterior o pendents. 
e) Que l'explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat 

privada o llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 
UBM = 1 Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent 
com a anualitat de referència l’any 2020.”  

 

-  Modificar l’apartat 3 de l’article 6, que queda redactat de la següent manera:  

 
“3. En el cas que hi hagi més sol·licituds d’unitats de bestiar major dels que es puguin autoritzar 
d’acord amb la càrrega màxima admissible, es reduirà proporcionalment a tots els sol·licitants 

en el mateix percentatge.” 
 

 

- Modificar l’article 7, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 7. Tipus de bestiar amb dret a pastures i calendari 
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1. Només podrà accedir al terrenys comunals el bestiar de tipus boví, equí i oví/cabrum 
degudament autoritzat en la corresponent llicència. 
 

2. No s’admeten altre tipus d’animals perquè pasturin als comunals. 
 
3. El bestiar boví i oví/cabrum autoritzat podrà entrar al comunal a partir de la data d'expedició 
de la llicència, i pasturar en els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans 
del 31 de desembre del mateix any al d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les 
pastures. 

 
4. El bestiar equí autoritzat podrà entrar al comunal a partir del 29 de setembre, i pasturar en 
els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans del 31 de desembre del 
mateix any d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les pastures. 
 
5. Un decret d’alcaldia, amb informe favorable de la Comissió de Pastures i del departament 
competent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, podrà modificar aquests 

terminis, si per motius excepcionals la situació ho requereix.” 

 

 

- Modificar l’article 8, que queda redactat de la següent manera:  

 
“Article 8. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris tindran les obligacions següents: 
 

1. Aportar, durant el termini per a presentar les sol·licituds de pastures, la documentació 

requerida. 
 
2. No es podrà accedir als comunals amb bestiar que no hagi estat autoritzat, així com que no 
hagi passat els controls veterinaris de malalties de declaració obligatòria. 
 
3. Els beneficiaris seran responsables de:  
 

a) El manteniment de les infraestructures ramaderes, filats, abeuradors, mànegues. En aquest 
sentit, cada ramader/a ha de tenir el filat, els abeuradors i altres infraestructures ramaderes 
de la zona assignada en bon estat. 
b) No pasturar a les zones no aptes. 
c) El bestiar que pasturi a les pastures comunals.” 
 

 

- Modificar l’article 10, que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 10. Expedició de la llicència. 
 

Els períodes i terminis de petició de la llicència s’obrirà quan l’Alcaldia ho determini.” 

 

 

- Modificar l’apartat 2 de l’article 11, que queda redactat de la següent manera:  

 
“2. Juntament amb la instància, els interessats aportaran la documentació següent: 
 
a) Fotocòpia del DNI del titular de l’explotació si és una persona físic; o bé fotocòpia del CIF 

de l’empresa, fotocòpia del DNI de tots els socis, així com acreditar que la seva seu social 
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i la pròpia explotació agrària estiguin al municipi en el cas de una persona jurídica. Així 
també, caldrà acreditar la residència permanent al municipi. 

b) Llibre d'Explotació Ramadera degudament actualitzat, per acreditar que son titulars d’una 

explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques com jurídiques, 
degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs. 

c) Justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, branca 
Agricultura, per acreditar l'activitat del titular de l'explotació. 

d) Una declaració jurada conforme no obtenen 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. 
e) Una 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) 
f) Acreditar, mitjançant documentació vigent, la titularitat del bestiar. 
g) Acreditar el Llibre d'Explotació Ramadera en vigor a nom del sol·licitant.  
h) Escriptures de propietat i contractes de lloguer de terrenys al municipi que acreditin que 

l'explotació ramadera pot assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat privada o 

llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 UBM = 1 
Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent com a 
anualitat de referència l’any 2020, que no caldrà justificar aquest requisit.   

i) Declaració jurada conforme 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. S’incorpora a aquesta ordenança, com a Annex I, 
un model de declaració.” 

 

- Modificar l’apartat a) del punt 3 de l’article 17, que queda redactat de la següent 

manera:  

 
 “a. Els apartats 1 a 10 de l’article 16 de la present ordenança.” 

 

Vist l'Informe de Secretaria de data 22 de març de 2021 i de conformitat amb el que 

es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13 de juny, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:   

 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de 

l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló d’acord amb el que 

es transcriu a continuació: 

 

- Modificar l’article 3, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 3. Comissió de Pastures. 
 

1. L’Ajuntament constituirà a l’inici del mandat municipal la Comissió de Pastures, òrgan 
assessor de l’administració municipal. 

 
2. La Comissió de Pastures estarà formada per: 

 
e) L’alcalde/essa, que actuarà com a president/a de la comissió, podent delegar 

aquesta funció a un dels regidors/es de la Corporació.  
f) El regidor/a amb competències en ramaderia. 
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g) Un representant de la Generalitat de Catalunya per la Muntanya de Molló. 
h) Tots els ramaders que siguin beneficiaris d’acord a l’article 5 d’aquesta 

ordenança. 

 
3. L’Ajuntament serà l’encarregat de determinar el nombre de juntes a l’any. 

 
4. L’Ajuntament, a través del president/a o qui designi, serà l’encarregat d’elaborar l’ordre del 
dia i de convocar els membres de la comissió. Aquesta convocatòria caldrà fer-la com a mínim 
24 hores abans, sense perjudici de que per acord de la majoria es puguin celebrar en un 

termini de temps inferior si hi ha assumptes urgents a tractar que no puguin demorar-se. 
Abans de cada comissió es farà arribar una proposta d’ordre del dia, i es nomenarà un 
secretari/a entre els membres d’aquesta comissió per tal que redacti per escrit l’acta de la 
sessió i la faci arribar a tots els membres una vegada aquesta hagi acabat. Aquesta acta haurà 
de ser aprovada a la següent sessió de la comissió que se celebri.   

 
5. Són funcions de la Comissió de Pastures: 

 
d. Proposar anualment el nombre de caps de bestiar que s’autoritzaran a cada 

ramader en la llicència municipal, sense sobrepassar el límit de càrrega 
admissible. 

e. Fer-se responsable del manteniment de les instal·lacions ramaderes tals com 
abeuradors, filats, mànegues, etc. 

f. Comunicar a l’Ajuntament les incidències o mancances que detecti en les 

forests i proposar accions de millora. 
d. Solucionar en primera instància possibles conflictes entre ramaders. 
e. Vetllar pel manteniment dels camins ramaders d'accés als comunals. 

f. Vetllar pel manteniment de la delimitació dels comunals amb les finques 
veïnes. 

g. Vetllar per la conservació dels elements culturals històrics relacionats amb les 

pastures comunals (barraques de pastors, etc.). 
 
6. La Comissió de Pastures tindrà la condició d’interessat en els procediments administratius 
que afectin els interessos ramaders i els seus acords vincularan a tots els ramaders.” 
 

-  Modificar l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 5. Beneficiaris dels comunals. 
 
1. Seran beneficiaris dels comunals les persones veïnes del municipi que compleixin tots els 
requisits següents: 
 
f) Que siguin titulars d’una explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques 

com jurídiques, degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.  
g) Que l'activitat principal del titular de l'explotació sigui l'agricultura i/o ramaderia, que 

s'acreditarà mitjançant justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la 
Seguretat Social, branca d'Agricultura. 

h) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de posseir una 
antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. En el cas que el titular o titulars 
d’una explotació ramadera beneficiària l’any anterior causi baixa per defunció, jubilació o 

canvi de titular (ampliar societat), només es demanarà estar empadronat al municipi al 
nou o nous titulars de la mateixa explotació en cas de que existeixin vincles familiars. 
Les persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al 
municipi.  
Totes aquestes persones hauran de residir de forma permanent al municipi. 

i) Haver pagat les quotes i/o taxes de la llicència d’aprofitament de l’any anterior o pendents. 
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j) Que l'explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat 
privada o llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 
UBM = 1 Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent 

com a anualitat de referència l’any 2020.”  
 

-  Modificar l’apartat 3 de l’article 6, que queda redactat de la següent manera:  

 
“3. En el cas que hi hagi més sol·licituds d’unitats de bestiar major dels que es puguin autoritzar 

d’acord amb la càrrega màxima admissible, es reduirà proporcionalment a tots els sol·licitants 

en el mateix percentatge.” 
 

 

- Modificar l’article 7, que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 7. Tipus de bestiar amb dret a pastures i calendari 
 
1. Només podrà accedir al terrenys comunals el bestiar de tipus boví, equí i oví/cabrum 
degudament autoritzat en la corresponent llicència. 
 

2. No s’admeten altre tipus d’animals perquè pasturin als comunals. 
 
3. El bestiar boví i oví/cabrum autoritzat podrà entrar al comunal a partir de la data d'expedició 
de la llicència, i pasturar en els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans 
del 31 de desembre del mateix any al d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les 
pastures. 

 

4. El bestiar equí autoritzat podrà entrar al comunal a partir del 29 de setembre, i pasturar en 
els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans del 31 de desembre del 
mateix any d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les pastures. 
 
5. Un decret d’alcaldia, amb informe favorable de la Comissió de Pastures i del departament 
competent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, podrà modificar aquests 
terminis, si per motius excepcionals la situació ho requereix.” 

 

 

- Modificar l’article 8, que queda redactat de la següent manera:  

 
“Article 8. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris tindran les obligacions següents: 
 

1. Aportar, durant el termini per a presentar les sol·licituds de pastures, la documentació 
requerida. 

 
2. No es podrà accedir als comunals amb bestiar que no hagi estat autoritzat, així com que no 
hagi passat els controls veterinaris de malalties de declaració obligatòria. 
 
3. Els beneficiaris seran responsables de:  
 

a) El manteniment de les infraestructures ramaderes, filats, abeuradors, mànegues. En aquest 
sentit, cada ramader/a ha de tenir el filat, els abeuradors i altres infraestructures ramaderes 
de la zona assignada en bon estat. 
b) No pasturar a les zones no aptes. 
c) El bestiar que pasturi a les pastures comunals.” 
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- Modificar l’article 10, que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 10. Expedició de la llicència. 
 
Els períodes i terminis de petició de la llicència s’obrirà quan l’Alcaldia ho determini.” 

 

 

- Modificar l’apartat 2 de l’article 11, que queda redactat de la següent manera:  

 
“2. Juntament amb la instància, els interessats aportaran la documentació següent: 
 
j) Fotocòpia del DNI del titular de l’explotació si és una persona físic; o bé fotocòpia del CIF 

de l’empresa, fotocòpia del DNI de tots els socis, així com acreditar que la seva seu social 
i la pròpia explotació agrària estiguin al municipi en el cas de una persona jurídica. Així 
també, caldrà acreditar la residència permanent al municipi. 

k) Llibre d'Explotació Ramadera degudament actualitzat, per acreditar que son titulars d’una 

explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques com jurídiques, 
degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs. 

l) Justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, branca 
Agricultura, per acreditar l'activitat del titular de l'explotació. 

m) Una declaració jurada conforme no obtenen 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. 

n) Una 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) 

o) Acreditar, mitjançant documentació vigent, la titularitat del bestiar. 
p) Acreditar el Llibre d'Explotació Ramadera en vigor a nom del sol·licitant.  
q) Escriptures de propietat i contractes de lloguer de terrenys al municipi que acreditin que 

l'explotació ramadera pot assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat privada o 

llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 UBM = 1 
Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent com a 
anualitat de referència l’any 2020, que no caldrà justificar aquest requisit.   

r) Declaració jurada conforme 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. S’incorpora a aquesta ordenança, com a Annex I, 
un model de declaració.” 

 

- Modificar l’apartat a) del punt 3 de l’article 17, que queda redactat de la següent 

manera:  

 
 “a. Els apartats 1 a 10 de l’article 16 de la present ordenança.” 
 

 

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini 

mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 

escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin 

examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin 

pertinents.  
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament, 

adreça https://www.mollo.cat/reglaments. 

 

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’ordenança que 

ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 

tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

 

 

 

Signat electrònicament, 
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