ORDENANÇA
REGULADORA DE
L’APROFITAMENT DELS
COMUNALS PER A PASTURES AL MUNICIPI DE PARDINES

TERRENYS

Preàmbul
El municipi de Pardines té en la ramaderia una de les seves principals fonts de
riquesa i ensenya d’identitat, la qual s’ha desenvolupat al municipi des de temps
ancestrals, passant de generació a generació fins a l’actualitat.
La tradició ramadera a Pardines s’ha exercit sempre aprofitant els recursos propis i
dels comunals del municipi, duent a terme una doble tasca que conjuga interessos
comuns. D’una banda, el manteniment de l’activitat ramadera com a font
d’ingressos i mitjà de vida, amb caràcter principal en els seus primers temps i, en
els darrers temps, amb caràcter complementari a d’altres activitats econòmiques. I,
d’altra banda, la conservació i millora de les forests del municipi en condicions
òptimes.
Exposició de Motius
De conformitat al Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, al seu article 6è. Són béns comunals els que
pertanyen als municipis i les entitats municipals descentralitzades però que tenen
unes facultats sobre aquests que són compartides, de manera que correspon al
comú dels veïns l’aprofitament, com a dret real administratiu de gaudir, i als ens
locals la seva administració i conservació.
Els articles 200 i ss. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i pels articles 78 a 91
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals completen el marc normatiu.
Per la seva part, la legislació estatal supletòria ve definida pels articles 75, 77 i 78
del RDL 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local i pels articles 94 a 108
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprovat per RD 1372/1986, de
13 de juny (en endavant RBEL).
Cal tenir en compte la legislació estatal en matèria de gestió de
Llei 43/2003, de 21 de novembre, on es defineix en els articles
catàleg de forests d’utilitat pública i com es gestionen, així com
30 de març, forestal de Catalunya, en els seus articles 12, 13, 14

les forests amb la
13, 14, 15 i 16 el
la Llei 6/1988, de
i 15.

Pel què fa les diferents formes d’aprofitament dels béns comunals a Catalunya, la
finalitat substancial de tot bé és la seva explotació i/o utilització. L’article 78 del
RPELC atorga al Ple de la Corporació la competència exclusiva de la regulació de
l’aprofitament dels béns comunals.
Partint d’aquesta reserva competencial explícita en favor del Ple Corporatiu, les
fórmules d’explotació dels béns comunals seguint l’ordre establert per l’article 79
del text reglamentari català poden ser les següents:
a) Règim d’explotació comuna o col·lectiva.

b) Segons costum o ordenança local.
c) Adjudicació directa per lots entre els veïns.
d) Arrendament o cessió en ús.
En tots aquests sistemes d’aprofitament dels béns comunals, tant l’art. 221 de la
LLMRLC (quan es faci per més de cinc anys i de quantia superior al 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, i també els referents a les cessions
d’aprofitaments de béns comunals) com l’article 84 del RPELC exigeixen que l’acord
plenari que s’adopti per establir-ho ho sigui per majoria absoluta del nombre legal
dels membres, en plena coherència amb el que disposa l’article 47.2 i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’ordre de prelació quant al sistema d’explotació que estableix l’article 220 de la
LLMRLC i l’article 79 del Reglament és jeràrquic i alhora alternatiu.
A tal efecte es dissenya un sistema triangular d’explotació:
a) Un sistema prioritari: l’explotació comuna o col·lectiva.
b) Un sistema subsidiari: l’explotació segons el costum o ordenança i, si no, per
lots o sorts.
c) Un sistema residual: l’arrendament o la cessió en ús.
En exercici de la competència que atorga al Ple l’article 78 del RPELC, l’Ajuntament
de Pardines aprova l’articulat següent:
Article 1. Objecte.
La present ordenança pretén oferir una regulació coherent a la naturalesa de bé
patrimonial de la muntanya pública de Pardines, del qual n’és el titular aquest
Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, la qual en poden gaudir tots els veïns de
Pardines.
La superfície total de la muntanya pública és de 1.205,64 ha de les quals 503,33 ha
són aprofitables.
- Ajuntament de Pardines: 744,99 ha de les quals 302,66 ha són aprofitables.

- Generalitat de Catalunya 1: 460,65 ha de les quals 200,67ha són aprofitables.
Queda exclosa d’aquesta regulació el comunal privatiu, que també és usat per a
l’aprofitament de pastures.
La seva superfície total és de 262,75 ha de les quals 201,30 ha són aprofitables,
actualment gestionada per la “Junta de Pastos de Pardines” després que la societat
“Pastorajes Pardineses,S.A.” (CIF:A17000985) cedís les seves finques l’11 d’abril de
1962, i que per tant només poden aprofitar alguns veïns del municipi de
conformitat amb els estatuts que regulen la “Junta de Pastos” de Pardines.
Amb aquesta regulació es busca obtenir la màxima rendibilitat social per sobre de
l’econòmica, conforme a les previsions per l’aprofitament dels béns patrimonials de
l’article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de Patrimoni de les
Entitats Locals de Catalunya.
Article 2. Òrgan gestor.
L’Ajuntament serà l’òrgan gestor dels comunals per a pastures que, a tal efecte,
crearà una Comissió de Pastures.
Tant pel què fa a les forests del propi ajuntament com les de la Generalitat, serà
aquesta última qui decidirà la càrrega ramadera màxima admissible, i en
conseqüència emetrà llicència a favor de l’Ajuntament.
Article 3. Comissió de Pastures.
1. L’Ajuntament, al inici de cada mandat electoral, constituirà la Comissió de
Pastures, que finalitzarà coincidint amb la fi del mandat municipal.
Essent excepció, el mandat actual que és quan entrarà en vigor la present
ordenança.
2. La Comissió de Pastures estarà formada per:
a) L’alcalde/essa.
b) El regidor/a en qui delegui.
c) Un representant de la Generalitat de Catalunya per la Muntanya de Pardines.
1
DOGC. 2775, de 27 de novembre de 1998, es declaren d’utilitat pública les forests núm. d’elenc G 1030 i G -1032, anomenades Maianell i Rompudes i Montroig, al terme municipial de Pardines, propietat
de la Generalitat de Catalunya. – CUP107. Límits: Nord: amb forest Emprius CUP25, propietat de
l’Ajuntament de Pardines, finca particular del terme municipal de Vilallonga de Ter i forest Maianell,
núm. 1030 de l’elenc, propietat de la Generalitat de Catalunya. Est: forest Muntanya de Sant Bernabé,
núm. 51 del CUP, propietat de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter i forest Maianell abans descrita. Sud:
finques particulars del terme municipal de Pardines, forest Solana, núm. 26 del CUP, propietat de
l’Ajuntament de Pardines, i forest Emprius abans descrita. Oest: finques particulars del terme municipal
de Pardines i forest Emprius abans descrita. Superfície total: 698,76 ha. Superfície pública: 698,76 ha.

DOGC. 6770, 15 de desembre de 2014, es declara d’utilitat pública la forest anomenada Puigllangord, al
terme municipal de Pardines. Amb núm. CUP: G-113; Superfície: 67,20 ha. Segons la descripció
cadastral: polígon 4, parcel·la 107, del terme municipal de Pardines. Enclavaments: enclavament de
7.281 m2, pertanyent al polígon 4, parcel·la 106, de propietat privada.

d) 5 ramaders del municipi, elegits a l’inici de cada mandat en assemblea entre
tots els titulars d’explotacions ramaderes que compleixin tots els requisits
següents:
i.
Que hagin comprat o llogat una casa pairal amb les seves terres a
Pardines, sempre que hi estiguin empadronats.
ii.
Que siguin titulars d’una explotació ramadera al municipi, tant si són
persones físiques com jurídiques, amb una antiguitat mínima de 3 anys.
iii.
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, així
com que la majoria dels ingressos provinguin d’aquesta activitat.
iv.
Que l’explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees
de propietat privada o llogada per mantenir el 35% dels caps de bestiar
de l’explotació.
v.
Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, especialment pel què fa
als conllocs per l’aprofitament de les pastures dels anys anteriors.
3. Si durant el mandat de la Comissió de Pastures es produeix una baixa d’algun
dels membres, s’elegiran immediatament tants representants com vacants hi
hagi.
4. L’Ajuntament serà l’encarregat de determinar el nombre de juntes de la
Comissió de Pastures, que seran convocades mitjançant convocatòria realitzada
per l’alcaldia.
5. Són funcions de la Comissió de Pastures:
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 alhora proposar accions de millora com ara les neteges i la
recuperació de pastures.
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.
Article 4. Càrrega admissible.
La càrrega màxima admissible de caps de bestiar que podran accedir als comunals,
i que s’expressarà en UBM (Unitat de vaquí major) és determinarà per l’informe
emès pel tècnic competent i/o al previst al Pla d’Aprofitaments de Pastures redactat
pel departament competent de la Generalitat de Catalunya, i que haurà de ser
aprovat per l’Ajuntament.

Article 5. Reserva de pastures.
Per tal d’esmenar la situació de discriminació que pateixen els propietaris de terres
de pastures que no poden accedir als comunals privatius, i fins que no es decideixin
modificar els estatuts de la “Junta de Pastos”, l’Ajuntament equilibrarà la situació i
reservarà la superfície equivalent de pastures públiques amb destí atendre les
seves necessitats, en cas que sigui necessàries. Al dia d’avui, aquesta reserva de
superfície equivalent es xifra en 200,67ha.
La resta d’aprofitaments de pastures en terrenys públics es repartirà entre tots els
veïns en igualtat de condicions. Al dia d’avui aquesta superfície es xifra en
302,66ha.
En els dos supòsits anteriors la regulació de l’adjudicació anual de pastures es farà
segons les normes que regulen l’article següent.
Article 6. Beneficiaris dels comunals.
1. Seran beneficiaris dels comunals les persones veïnes del municipi que
compleixin tots els requisits següents:
a. Que siguin propietaris o arrendataris d’una casa pairal amb les seves terres a
Pardines.
b. Que siguin titulars d’una explotació ramadera a Pardines, tant si són
persones físiques com jurídiques, degudament legalitzada a l’Ajuntament
amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.
c. 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.
d. Les persones físiques domiciliades a Pardines que visquin la major part de
l’any a Pardines i estiguin degudament empadronades a Pardines amb
anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs, o en el cas de les persones
jurídiques, sempre que la totalitat de socis, amb independència del seu
coeficient de participació, visquin i estiguin empadronats a Pardines amb
anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs, i que la seva seu social i la pròpia
explotació agrària estiguin a Pardines.
e. Que l’explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de
propietat privada o llogada per mantenir el 35% dels caps de bestiar de
l’explotació.
f. Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, especialment pel què fa als
conllocs per l’aprofitament de les pastures dels anys anteriors.
2. A més, en el cas dels propietaris d’una casa pairal i de les seves terres a
Pardines, i que en el seu dia, no van cedir part de les seves finques particulars a
la societat anònima “Pastorajes Pardineses,S.A.”, a més dels requisits exposats
al punt 6.1. hauran de complir amb els requisit següent:
a. Que no lloguin la seves finques particulars a explotacions forasteres, ja
que en cas de ser així, s’entendria que no necessiten disposar de
comunals per a desenvolupar la seva activitat ramadera.
3. Pel què fa als nous veïns, el primer any podran posar fins a 30 caps de boví a
preu de veí, la resta les haurà de pagar com a foresteres.

Del segon al quart s’incrementarà de 5 caps per cada any. El cinquè any tindrà
els mateixos drets dels altres veïns de Pardines.
4. En el cas que el total de sol·licituds de llicència, per part de les persones veïnes,
no esgotin la càrrega màxima admissible de caps de bestiar, es podrà admetre
l’accés de bestiar als comunals, als titulars dels quals no reuneixin les
condicions establertes a l’article 6.1.
Aquesta mesura tindrà caràcter excepcional i no atorgarà més drets que l’accés
als comunals per a aquell any en curs.
En aquest cas, l’autorització d’accés als comunals es durà a terme mitjançant
una reassignació de places lliures per a caps de bestiar seguint l’esquema que
es mostra a continuació:
a) En primer lloc, es podrà autoritzar l’accés als comunals de bestiar de
ramaders que complint els requisits de l’article 6.1., s’han hagut de quedar
part dels seus caps de bestiar d’acord amb article 7.3.
b) En el cas que després d’aplicar l’epígraf anterior, no s’esgoti la càrrega
màxima admissible de caps de bestiar, podrà autoritzar-se l’accés de
bestiar de persones que estiguin empadronades al municipi abans de l’1 de
gener de l’any en curs i resideixin la major part de l’any al municipi.
c) En el cas que després d’aplicar els dos epígrafs anteriors, no s’esgoti la
càrrega màxima admissible de caps de bestiar, podrà autoritzar-se l’accés
de bestiar de ramaders de fora del municipi. En aquest cas, s’utilitzarà un
sistema de subhasta per lots, en que l’interessat que presenti una oferta
econòmica més elevada se li adjudicarà aquell lot pel qual ha presentat
oferta.
5. Tots els beneficiaris hauran d’acreditar que els correspon la titularitat del ramat
mitjançant dibs, passaports, guies o altres documents que la permetin
constatar.
6. Tots els beneficiaris hauran d’acreditar que el bestiar està degudament sanejat.
A tal efecte, l’Ajuntament podrà sol·licitar al departament competent de la
Generalitat de Catalunya, una certificació de qualificació sanitària del bestiar pel
qual se sol·licita accés als comunals.
Article 7. Quotes d’adjudicació als beneficiaris.
1. L’Ajuntament determinarà les quotes de bestiar de cada explotació que podran
accedir als comunals d’acord amb les sol·licituds rebudes i la càrrega
admissible.
2. En cas que el volum de bestiar sol·licitat superi el llindar màxim aprovat en el
Pla d’Aprofitaments de Pastures Públiques que la Generalitat de Catalunya
aprova cada any, l’Ajuntament aplicarà un cup per trams màxim
d’aprofitaments de pastures públiques següent:
a. Primer tram: fins a 50 UBM
b. Segon tram: fins a 70 UBM
c. Tercer tram: fins a 100 UBM
d. Quart tram: fins a 150 UBM
La regularització per trams s’aplicarà de comú acord entre els titulars amb drets
de pastures de Pardines.

3. En finalitzar el període per a sol·licitar la llicència, l’Ajuntament calcularà el
nombre d’Unitats de Bestiar que sol·licita cada explotació. Sempre tenint en
compte que les equivalències de caps de bestiar a UBM segons normativa de la
Generalitat de Catalunya són:
a. Cap de bestiar boví
i. 1 cap de bestiar Boví de < 6 mesos = 0 Unitat de Bestiar Major
ii. 1 cap de bestiar Boví de 6 a 24 mesos = 0,6 Unitat de Bestiar Major
iii. 1 cap de bestiar Boví de > 24 mesos = 1 Unitat de Bestiar Major
b. Cap de bestiar equí
i. 1 cap de bestiar Equí de < 6 mesos = 0 Unitat de Bestiar Major
ii. 1 cap de bestiar Equí de 6 a 24 mesos = 0,6 Unitat de Bestiar Major
iii. 1 cap de bestiar Equí de > 24 mesos = 1 Unitat de Bestiar Major
c. Cap de bestiar Oví/Cabrum
i. 6,66 caps de bestiar oví/cabrum = 1 Unitat de Bestiar Major
L’Ajuntament dividirà el nombre d’unitats de bestiar de càrrega admissible
entre les unitats de bestiar sol·licitades, i adjudicarà en funció d’aquesta
relació, el nombre d’unitats de bestiar que li corresponen a cada ramader.
4. 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, a excepció
d’aquells sol·licitants que hagin sol·licitat menys de 25 unitats de bestiar major,
que no se’ls aplicarà aquesta reducció. Altrament, en el cas que tots els
sol·licitants no superessin aquesta xifra de les 25 unitats de bestiar major, i
aquestes sol·licituds superessin el límit de la càrrega admissible, se’ls hauria de
reduir proporcionalment a tots de la mateixa manera.
Article 8. 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. Tot ramader/a que durant l’hivern porti el seu ramat a pasturar fora d’aquest
municipi (entès com a ramat transhumant, transportat a peu o amb vehicle) i
que el total del seu cens ramader (boví, equí i oví/cabrum) superi les 175
unitats de bestiar major (UBM) només tindrà dret a portar al comunal fins a 175
UBM.
4. El bestiar boví, oví/cabrum i equí 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 gener de l’any següent al
d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les pastures.
5. El període comprès entre el 15 de juny fins el 29 de setembre, el bestiar boví,
equí i oví/cabrum de les diferents explotacions ramaderes del municipi hauran
de pasturar a les seves finques. A partir del 29 de setembre fins el 15 de juny
de l’any següent, el bestiar podrà pasturar a l’ample.

6. 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.
Article 10. 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 etc.
b. No pasturar a les zones no aptes.
c. El bestiar que pasturi a les pastures comunals.
4. L’Ajuntament determinarà una data a l’any, coordinada amb els municipis veïns
dels comunals, en què els beneficiaris dels comunals estaran obligats a arranjar
el filat que separa el comunal de Pardines d’altres comunals. En cas que el
beneficiari no es presenti en la data assignada per arranjar el filat, l’Ajuntament
li haurà de repercutir en forma de liquidació la part proporcional del cost en
funció de les UBM.
Article 9. Obtenció de la llicència.
Per a la obtenció de la llicència, l’interessat, haurà de complir els requisits
establerts als articles següents.
Article 10. Expedició de la llicència.
El període de petició de la llicència s’obrirà el primer dia hàbil del mes de març de
cada any i finalitzarà l’últim dia hàbil del mateix mes.
Article 11. Requisits i documentació.
1. La petició de sol·licitud, segons Annex I, es durà a terme per escrit mitjançant
una instància que es presentarà a l’Ajuntament presencialment o bé
preferentment per via telemàtica.
2. Juntament amb la instància, els interessats aportaran la documentació següent:
a. 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.
b. 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, que caldrà acreditar amb el Llibre d’Explotació
Ramadera degudament actualitzat.
c. Que l’activitat principal del titular de l’explotació sigui l’agricultura i/o
ramaderia, que caldrà acreditar mitjançant justificació d’estar donat d’alta
com a autònom al règim de la Seguretat Social, branca Agricultura, així com
que la majoria dels ingressos provenen d’aquesta activitat primària.

d. Que l’explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de
propietat privada o llogada per mantenir el 35% dels caps de bestiar de
l’explotació.
e. 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.
f. 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)
g. Acreditar, mitjançant documentació vigent, la titularitat del bestiar.
h. Acreditar el Llibre d’Explotació Ramadera en vigor a nom del sol·licitant.
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 II, un model de declaració.
3. El pagament de les taxes que s’originin per a l’atorgament de la llicència serà
requisit indispensable per a la seva eficàcia.
L’import meritat serà el que resulti de l’aplicació de la ordenança fiscal vigent en
cada moment.
Article 13. Comprovació de la documentació.
1. L’Ajuntament comprovarà la documentació que els interessats adjuntin amb la
instància. Si manca documentació es requerirà als interessats perquè l’esmenin
en el termini de deu dies hàbils. En cas que l’interessat no esmeni la
documentació que l’Ajuntament li hagi notificat se l’entendrà per desistit de la
seva petició i s’arxivarà, sense més tràmit, l’expedient.
2. En tot cas, l’Ajuntament podrà demanar als interessats que aclareixin aquells
extrems que estimi conflictius. Aquesta petició haurà de ser motivada.
Article 13. Termini per resoldre i silenci administratiu.
1. L’Ajuntament resoldrà, de manera motivada, sobre la sol·licitud de llicència en
el termini màxim de dos mesos des de la data de finalització del termini de
sol·licitud de llicència.
2. Transcorregut el termini sense resolució per part de l’Ajuntament la petició
s’entendrà desestimada.
Article 14. Contingut de la llicència.
La llicència contindrà les dades següents:
- Nom i cognoms de l’autoritzat.
- Domicili a efectes de notificacions.
- Número d’UBM autoritzades.
- Domicili de l’explotació.
- Període de l’aprofitament.

- Import de la llicència.
Article 15. Transmissió de llicències.
Queda expressament prohibida la transmissió de les llicències objecte d’aquesta
ordenança i l’aprofitament dels drets concedits per les mateixes a terceres
persones.
Article 16. De les infraccions.
Constitueixen infracció de les previsions d’aquesta ordenança:
1. El pasturatge en zones no permeses pel pla d’ordenació i pel pla anual
d’aprofitaments.
2. El pasturatge sense la prèvia autorització municipal.
3. El pasturatge de més caps de bestiar dels autoritzats per l’Ajuntament.
4. El pasturatge de caps de bestiar diferents dels autoritzats per l’Ajuntament o
fora del període autoritzat.
5. L’accés als comunals amb bestiar que no hagi passat els controls veterinaris
preceptius.
6. Falsejar la documentació preceptiva per ser beneficiar dels comunals.
7. La tala d’arbres dels comunals sense autorització expressa del departament
competent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya.
8. Qualsevol moviment de terres no autoritzat que es dugui a terme en els
comunals.
9. Causar danys a les infraestructures ramaderes tals com filats, abeuradors,
mànegues, etc.
10. Causar danys al domini públic en general.
Article 17. Graduació de les infraccions.
1. Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus.
2. Constitueixen infraccions lleus: les simples inobservances de les previsions
d’aquesta ordenança, sempre que no calgui emprendre accions de reparació
com a conseqüència de la infracció comesa.
3. Són infraccions greus:
a. Els apartats 1 a 8 de l’article 16 de la present ordenança.
b. La reincidència en al comissió d’infraccions lleus i les que comporten una
alteració dels terrenys comunals, sempre que hi hagi la possibilitat de
reparació de la realitat física alterada.
Hi ha reincidència si, en el moment de cometre’s la infracció, no ha
transcorregut un any des de la imposició, per resolució ferma, d’una altra
sanció en motiu d’una infracció anàloga.
4. Són infraccions molt greus: la reincidència en la comissió d’infraccions greus i
les que comporten una alteració substancial del terrenys comunals que
impossibilita o fa molt difícil la reparació de la realitat física alterada.

Article 18. De les sancions.
1. Les infraccions al que disposa aquesta ordenança són sancionades, sens
perjudici d’exigir, si escau, les responsabilitats civils i penals que en poden
derivar, de la manera següent:
a. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa d’una quantia
compresa entre 90,15€ i 601,01€.
b. Les infraccions greus són sancionades amb una multa d’una quantia
compresa entre 601,02€ i 3.005,06€
c. Les infraccions molt greus són sancionades amb una multa d’una quantia
compresa entre 3.005,05€ i 30.050,61€. La reincidència en infraccions
greus o molt greus podrà comportar la inhabilitació de l’infractor per ser
beneficiari de pastures per un termini d’un a tres anys.
2. Dins aquests límits, la quantia de la multa corresponent a cada infracció es fixa
tenint en compte la negligència, la intencionalitat, la quantia del benefici il·lícit,
l’entitat i la importància dels danys causats i les possibilitats de reparació de la
realitat física alterada. Aquestes circumstàncies poden ser agreujants o
atenuants.
Article 19. Òrgan competent.
L’Alcaldia serà l’òrgan municipal competent per a la imposició de les sancions
previstes en la present ordenança, prèvia tramitació del corresponent expedient
sancionador de conformitat amb la normativa aplicable.
Article 20. Procediment sancionador.
El procediment sancionador es tramitarà de conformitat amb el què disposa el
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació
als àmbits de competència de la Generalitat.

ANNEX I. MODEL SOL·LICITUD D’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ACCÉS ALS
COMUNALS
Sol·licitud de terrenys d’aprofitament farratger comú i entrada de bestiar al
comunal de la muntanya de Pardines, campanya 2019.
Ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys comunals per a pastures del
municipi de Pardines (BOP de Girona número XXX, de XX de setembre de 2019)
Article 6. Beneficiaris dels comunals.
1. Seran beneficiaris dels comunals les persones veïnes del municipi que compleixin tots els requisits
següents:
a. Que siguin propietaris o arrendataris d’una casa pairal amb les seves terres a Pardines.
b. Que siguin titulars d’una explotació ramadera a Pardines, tant si són persones físiques com
jurídiques, degudament legalitzada a l’Ajuntament amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.
c. 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.
d. Les persones físiques domiciliades a Pardines que visquin la major part de l’any a Pardines i estiguin
degudament empadronades a Pardines amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs, o en el cas
de les persones jurídiques, sempre que la totalitat de socis, amb independència del seu coeficient de
participació, visquin i estiguin empadronats a Pardines amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en
curs, i que la seva seu social i la pròpia explotació agrària estiguin a Pardines.
e. Que l’explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat privada o
llogada per mantenir el 35% dels caps de bestiar de l’explotació.
f.
Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, especialment pel què fa als conllocs per
l’aprofitament de les pastures dels anys anteriors.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms: .........................................................................................................
Raó social / Explotació ramadera: ..................................................................................
Tipus de document:
 DNI 
Núm.
Pa s sdel
a p odocument:
r t  CI F ........................
Via: .......................................................................................... Núm: .......................
Municipi:..........................................................................Codi postal: .........................
Telèfon:.................................. Adreça electrònica: .......................................................
Només omplir en el cas de persones jurídiques:
Nom i Cognoms: .........................................................................................................
Tipus de document:
 DNI 
Núm.
Pa s sdel
a p odocument:
r t  CI F ........................
Nom i Cognoms: .........................................................................................................
Tipus de document:
 DNI 
Núm.
Pa s sdel
a p odocument:
r t  CI F ........................
Sol·licito* QUE SE M’AUTORTIZI A L’ENTRADA DELS SEGÜENTS CAPS DE BESTIAR
ALS TERRENYS COMUNALS
TIPOLOGIA
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

NÚMERO DE CAPS

* 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 (BOP de Girona número XXX, de XX de XX de 2019).

Adjunto els documents següents:
 Fo t o c ò p ia d e l 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.
 Fo t o cò p ia d e l 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 2016.
Justificació d’estar donat d’alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, règim
especial agrari.
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 2016,
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
Pardines,....... de................ de 2019
* Regulació exercici de drets previstos a la LO 3/2018 (LOPD)
Teniu algun tipus d’ajuts agroambientals (de manteniment de prats i pastures) pels quals
heu de conservar un mínim d’hectàrees a fi de garantir els drets de cobrament?
Si és que sí, caldrà justificar aquesta situació i indicar quina quantitat d’hectàrees necessiteu,
per tal d’aplicar-vos un factor de correcció en el moment de repartir els comunals.
TOTAL HECTÀREES DEMANANDES QUE ESTAN SOTA AJUTS AGROAMBIENTALS:__________
Indicar polígon, parcel·la i recinte: ______________________________________________
Ad ju n t o ju s t ific a c ió d e la n e c e s s it a t d ’
a q u e s t e s h e c t à r e e s p e r c o n s e r v a r a ju t s .

ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ JURADA
En/Na XXXXXX (nom i cognoms), amb DNI XXXX (número DNI), i domicili a XXXXX
(adreça) de XXXXXXX (municipi),

Als efectes d’obtenir l’autorització per a l’accés als comunals per a l’any XXXX,

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

Població i data

Contra la publicació de l’acord i de text definitiu d’aquesta ordenança, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent de la seva publicació.

Pardines, a data de signatura electrònica.

Núria Pérez Desel
Alcadessa

